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Робота присвячена експериментальному дослідженню розпаду плазми 

імпульсних розрядів у воді. Були проведені експериментальні вимірювання 

температури і концентрації плазми і їх зміну при припиненні вкладу енергії у 

розряд. При зміні електронної концентрації плазми розряду від Ne = 2·1020 см-3 

до Ne = 2·1017 см-3 визначені коефіцієнти розпаду.  

Дисертація складається із вступу, п’ятьох розділів, основних результатів 

та висновків, списку використаних джерел та додатків. 

У вступі дисертаційної роботи висвітлено актуальність тематики 

дослідження, мету, задачі, наукову новизну та практичне значення отриманих 

результатів, зв'язок роботи з науковими програмами та зазначено особистий 

внесок здобувача. 

У першому розділі роботи виконано огляд літератури щодо явищ, 

пов'язаних з рекомбінацією у щільній плазмі. Розглянуто фізичні механізми 

процесів рекомбінації, виконано аналіз існуючих теоретичних підходів та 

моделей для опису явищ рекомбінації у плазмі. Існує мала кількість робіт як 

експериментальних так і теоретичних в яких досліджуються рекомбінація в 

плазмі.  

У другому розділі роботи описана конструкція експериментальної 

установки і методики вимірювань. Ці методики дозволяють визначити 

еволюцію тиску в каналі розряду, а також зміни температури і електронної 

концентрації плазми. Джерелом енергії в експериментальній установці був 
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генератор імпульсних струмів з керованим вакуумним розрядником, ємністю 

конденсаторної батареї С =14,6 мкФ і індуктивністю розрядного контуру 0,43 

мкГн. Розряд протікав між двома електродами в сталевому баку з прозорими 

вікнами. Це дозволяло отримувати фоторегістрограми каналу розряду, 

роздільні в часі і в просторі і спектрограми випромінювання з каналу розряду. 

Розвиток розряду в часі фотографувався за допомогою камери ВФУ. одночасно 

фіксувалось розширення каналу і електричні характеристики розряду. за 

допомогою кінематичних характеристик розширення каналу і збільшення 

радіусу фронту ударної хвилі, розраховано тиск в каналі. а допомогою 

прокаліброваних по інтенсивності і розгорнутих в часі спектрограм 

випромінювання каналу визначено еволюцію яскравістної температури 

плазмового каналу. Потім за допомогою рівняння стану розраховуємо 

концентрації частинок в плазмі і з допомогою рівняння Саха визначаємо 

концентрація заряджених частинок. Швидкість зміни концентрації заряджених 

частинок визначає коефіцієнт розпаду. 

Знання величин електронної концентрації в кожен момент дозволило 

визначити швидкість зміни концентрації і таким чином розрахувати коефіцієнт 

розпаду плазми.  

У третьому розділі наводяться результати експериментальних 

досліджень спектральних розподілів випромінювання воднево-кисневої плазми 

і еволюції спектрів випромінювання на стадії релаксації. Експериментально 

також спостерігається зникнення рівнів ліній («нереалізація» в плазмових 

мікрополях, близьких по величині до напруженості внутрішньоатомних полів). 

В цей діапазон потрапляє і верхній рівень самої інтенсивної лінії серії Бальмера 

(Нα 656,3 нм). 

Розподіли і величини інтенсивності випромінювання, що спостерігаються 

в щільній плазмі (при електронній щільності Ne ≥ 1019 см-3), як правило не 

відповідають температурі і концентрації щільної плазми. На випромінювання з 

каналу у видимому діапазоні спектра при концентраціях електронів в плазмі 

розряду що дорівнює7٠1021см-3 дуже сильно впливає плазмова частота. Це 
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призводить до зникнення випромінювання з плазмового каналу в моменти часу 

відразу ж за пробоєм і в моменти часу з максимальним вкладом енергії в 

плазмовий канал. Цей ефект названо «паузою випромінювання» з каналу 

щільної плазми.  

У четвертому розділі наводяться результати експериментального 

визначення коефіцієнтів розпаду для різних режимів імпульсних розрядів у воді 

та їх хід в часі. Розрахункові і експериментальні результати відрізняються 

практично на 7 порядків на початковій стадії розряду при Ne = 2·1020 см-3 і на 

два порядки на 95 мкс, коли концентрація електронів зменшилася до 2-1017см-3. 

Експериментальні дослідження коефіцієнтів розпаду неідеальної плазми при Ne 

> 1020 см-3 проводилися при імпульсному електричному вибусі провідників з 

вольфраму у воді. При нагріванні провідника до температури більшої Т > 7·103 

К вдається зареєструвати суцільний спектр його випромінювання, (але не видно 

жодної лінії випромінювання чи поглинання). Для одержання ходу в часі зміни 

концентрації скоРистаємося емпіричною залежністю величини оптичної 

щілини від електронної концентрації Ne. Для діапазону температур (7-35)·103 К 

одержана емпірична формула залежності коефіцієнтів розпаду від концентрації 

електронів у щільній плазмі. .  

Визначені експериментальні коефіцієнти розпаду воднево-кисневої НП 

плазми розряду при концентраціях 2·1020 см-3 до 2·1017 см-3 при зниженні 

температури плазми від 22·103 К до 7·103 К . Отримані експериментально 

значення коефіцієнтів розпаду на 6 порядків нижчі розрахункових, при 

концентрації 2·1020 см- 3 і температурі 22·103 К. При концентрації 2·1017 см-3 і 

температурі 7·103 К менші ніж на два порядки ніж теоретичні.  

У п’ятому розділі приводяться експериментальні результати вивчення 

впливу параметрів плазми на час життя заряджених частинок у щільній плазмі  

В щільній водневій плазмі, значення часів життя електронів, розраховані 

з ходу в часі концентрації електронів ІРВ практично не змінюються. Таким 

чином, при зміні концентрації електронів на сім порядків, середній час життя 

електронів у щільній неідеальній плазмі практично не змінюється. 
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У висновках коротко підсумовуються найважливіші результати. 

Отримано експериментальні значення коефіцієнтів розпаду для щільної 

плазми при концентраціях електронів від 1017 см-3 до 5,5·1021 см-3. Виявлено, що 

експериментальні значення коефіцієнтів розпаду у зазначеному діапазоні при 

зменшенні концентрації електронів коефіцієнти розпаду збільшуються від 4·10-

18см3/с до 1·10-12 см3/с при яскравісній температурі (7-45) 103 К. Запропоновано 

можливі механізми збільшення коефіцієнтів розпаду зі зменшенням 

концентрації електронів. Виявлено зменшення експериментальних коефіцієнтів 

розпаду в щільній плазмі порівняно з теоретичними оцінками для тих самих 

параметрів плазми на декілька порядків. 

Показано, що існує кореляція між зміною коефіцієнта розпаду та зміною 

спектру випромінювання. Швидкість розпаду змінюється зі зміною спектру 

випромінювання (появою все більш високих електронних рівнів при зменшенні 

концентрації електронів).  

Експериментально визначено значення часу життя електронів в щільній 

плазмі. Час життя повільніше змінюється з концентрацією електронів: при зміні 

Ne від 1017 см-3 до 5,5·1021 см-3 величин часу життя змінюється в межах від 510-6 

с до 310-5 с. 

 

Ключові слова: Розряд у воді, коефіцієнт розпаду, концентрація і 

температура плазми, флуктуаційні мікрополя плазми, щільна плазма, 

неідеальна плазма 

 

ABSTRACT 

 

Voitenko L.M. Relaxation processes in the plasma of high-voltage pulsed 

discharges in water. – This qualifying scientific work to be treated as a 

manuscript.  

Thesis is submitted to acquire the scientific degree of Candidate of Physical 

and Mathematical Sciences, specialty 01.04.08 – plasma physics. – Institute for 
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Nuclear Research of the National Academy of Sciences of Ukraine; – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2019. 

This work is an experimental study of a plasma decay of pulsed discharges in 

water. There have been made experimental measurements of the temperature and 

plasma concentration and their changes after the termination of the energy 

contribution to a discharge. The spectrum dynamics versus time has been observed in 

the optical range. Decay coefficients have been determined, when the electron 

concentration of the discharge plasma varies from Ne·= 2·1020 cm– 3 to Ne = 

2·1017 cm– 3.  

The introduction of the dissertation presents the relevance of the research 

subject, as well as the purpose, task, scientific novelty and practical significance of 

the obtained results, the connection of the work with scientific programs and the 

personal contribution of the applicant. 

Section One of the paper is a review of the reference sources related to the 

phenomena associated with the recombination in a dense plasma. Physical 

mechanisms of the recombination processes have been considered, an analysis of the 

available theoretical approaches and models for describing the phenomena of the 

recombination in plasma has been made. We have not found a lot of theoretical works 

dealing with studying the recombination in a dense plasma. There is not also many 

experimental works, in which the parameters of the plasma recombination were 

measured.  

Section Two describes the design of the experimental setup and the 

measurement methodology. These techniques enabled us to determine the evolution 

of the pressure in the discharge channel, as well as the changes in the temperature and 

electron plasma concentration. The source of energy in the experimental installation 

was a pulse current generator with a controlled vacuum discharger, the capacitance of 

the capacitor battery C = 14.6 μF and the discharge loop inductance was 0.43 μH. 

The discharge took place between two electrodes in a steel tank with transparent 

windows. This made it possible for us to receive photo-tape histograms of the 
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discharge channel, separated in time and in spaceб and spectrograms of the radiation 

from the discharge channel. The development of discharge in time was photographed 

using a high-speed photographic camera. At the same time, the expansion of the 

channel and the electrical characteristics of the discharge were recorded. With the 

help of the kinematic characteristics of the channel expansion and the increase of the 

radius of the shock wave, the pressure in the channel was calculated. The evolution of 

the brightness temperature of the plasma channel was determined using a calibrated 

intensity and time-spaced spectrum of the channel radiation. Then, using the equation 

of state, we calculated the concentration of particles in the plasma and, using Saha 

equation, we determined the concentration of the charged particles. This allowed us 

to observe, how the concentration of the charged particles had changed. The rate of 

the change in the concentration of the charged particles determines the decay rate. 

Knowledge of the values of the electronic concentration at every moment allowed us 

to determine the rate of the change in the concentration, and thus to calculate the 

decay rate of the plasma. 

Section Tree is a presentation of the results of the experimental studies the 

spectral distributions of the hydrogen-oxygen plasma radiation and the evolution of 

the radiation spectra at the relaxation stage. The degree of the difference from the 

radiation of a blackbody increased with increasing the rate of the energy input into 

the plasma channel. Experimentally, a disappearance of levels of the lines 

("unrealisation" in plasma of micro-polises, close to the magnitude of the intensity of 

the intra-atomic fields) was observed. In this range the upper level of the most 

intensive line in Balmer series (Hα 656.3 nm) falls. Distributions and magnitudes of 

the intensity of the radiation observed in a dense plasma (at the electron density of Ne 

≥ 1019 cm-3) tend not to correspond to the temperature and concentration of the dense 

plasma. The disappearance of the levels leads to a sharp decrease in the intensity of 

the continuous spectrum. The radiation of a channel in the visible spectrum range at 

electron concentrations in the plasma of the discharge equal to 7٠1021 cm-3 is very 

much effected by the plasma frequency. This effect, combined with the effect on the 

spectrum of the radiation from the dense plasma of the reflection channel from the 
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plasma boundary at the wavelengths corresponding to the plasma frequencies, leads 

to the disappearance of radiation from the plasma channel at the time moments 

immediately after the breakdown, and at the moments of time with the maximum 

contribution of energy to the plasma channel. This effect is called the "a pause of 

radiation" from the channel of a dense plasma. 

Section Four demonstrates the experimental determination of the decay factors 

for different modes of an impulse discharge in water and their change versus time. 

There is a discrepancy between the experimentally determined recombination 

coefficients and the coefficients calculated theoretically. The calculated and 

experimental results differ practically by 7 orders of the magnitude at the initial stage 

of the discharge at Ne = 2·1020 cm-3, and by 2 orders of the magnitude 95 μs, when the 

electron concentration decreased to 2·1017 cm-3. Experimental studies of the non-ideal 

plasma decay coefficients at Ne>1020 cm-3 were carried out at the pulsed electrical 

excursion of tungsten conductors in water. When the conductor was heated to a 

temperature greater than T>7· 103 K, it was possible to register a solid spectrum of its 

radiation (but no radiation or absorption line was visible). To obtain the course of the 

time changes in the concentration, we will use the empirical dependence of the size of 

the optical gap on the electronic concentration Ne. For a temperature range (7 – 

35)·103 K, an empirical formula for the dependence of decay coefficients on the 

concentration of electrons in a dense plasma has been obtained. Experimental 

coefficients of decomposition of the hydrogen-oxygen non-ideal plasma of a plasma 

discharge have been determined at concentrations from 2·1020 cm-3 to 2·1017 cm-3 

with a decrease in the plasma temperature from 22·103 K to 7·103 K. Experimentally, 

values of the decay factors Kd are lower by 6 orders of the magnitude, than the 

calculated ones at the concentration of 2·1020 cm-3 and the temperature of 22· 103 K. 

At the concentration of 2·1017 cm-3 and the temperature of 7·103 K, they are less than 

2 orders of the magnitude, than the theoretical ones.  

Section Five shows the experimental results of our study of the effect of the 

plasma parameters on the lifetime of charged particles in dense plasma. In a dense 

hydrogen plasma values of the electron lifetimes, calculated from the course of time, 
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the concentration of an electrons impulse discharge in water did not virtually 

changed. Their values were about 10–5 s, and they varied for different discharges 

from 510-6 s to 310-5 s. Thus, when the electron concentration changes by seven 

orders of the magnitude, the average lifetime of electrons in dense non-ideal plasma 

practically does not change. 

The conclusions is summing up of the most important results. Experimental 

values of the decay factors for dense plasma were obtained at electron concentrations 

from 1017 cm-3 to 5.5 · 1021 cm-3. It has been found that the experimental values of the 

decay factors in the indicated range with decreasing electron concentration, decay 

factors increase from 4 · 10-18 cm3 / s to 1·10-12 cm3 / s at a bright temperature (7-45) 

103 K. The possible mechanisms for increasing the coefficients collapse with a 

decrease in the concentration of electrons. The decrease of the experimental decay 

factors in dense plasma was found to be compared with the theoretical estimates for 

the same plasma parameters by several orders of magnitude. 

It is shown that there is a correlation between the change in the decay factor 

and the change in the spectrum of radiation. The decay rate changes with the change 

in the spectrum of radiation (the emergence of increasingly high electronic levels 

with a decrease in the concentration of electrons). 

Experimental determination of the lifetime of electrons in a dense plasma. Life 

time is slower with the electron concentration: when changing from 1017 cm-3 to 5.5 · 

1021 cm-3, the lifetime varies from 5 ·10-6 s to 3 ·10-5 s. 

 

Key words: Discharge in water, decay coefficient, plasma concentration and 

temperature, fluctuation microfields of plasma, dense plasma, non-ideal plasma.  

 



 10

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

 

1. Федорович О. А. Експериментальні дослідження коефіцієнту розпаду 

неідеальної плазми / О. А. Федорович, Л. М. Войтенко // Український 

фізичний журнал, Т 53. – 2008. – №5. – С. 451–457.  

2. Федорович О. А. О коэффициентах распада неидеальной плазмы 

импульсных разрядов в воде при концентрациях электронов 2⋅1020≥Ne≥2⋅1017 

см-3 / О. А. Федорович, Л. М. Войтенко // Вопросы атомной науки и 

техники. Серия «Плазменная электроника и новые методы ускорения». – 

2008. – №4. – С. 288–293. 

3. Федорович, О. А. О коэффициентах распада неидеальной плазмы при 

взрыве вольфрамового проводника в воде / О. А. Федорович, Л. М. 

Войтенко // Вопросы атомной науки и техники. Серия «Плазменная 

электроника и новые методы ускорения». – 2010. – №4. – С. 354–359. 

4. Fedorovich O. A. The empirical formula of dependence of factor of 

disintegration of nonideal plasma from electrons concentration / O. A. 

Fedorovich, L. M. Voitenko. // Problems of atomic science and technology. 

Series: Plasma Physics (71). – 2011. – №1. – P. 122–124. 

5. Fedorovich. O. А. About the influence of the plasmas nonideality degree on the 

plasma decay coefficients / O. А. Fedorovich, L. M. Voitenko. // Problems of 

atomic science and technology Series: Plasma Physics (83), №1. – Р. – 2013. – 

№1. – P. 201–203. 

6. Fedorovich, O. A. On the dense plasma decay within the electron concentration 

range of 1017 cm-3Ne1022 cm-3 / O. A. Fedorovich, L. M. Voitenko // Problems 

of atomic science and technology. Series: Plasma Physics (86). – 2013. – №4. – P. 

217–222. 

7. Fedorovich, O. A. On features of the radiation from pulsed discharges initiated 

by thick wires in water / O. A. Fedorovich, L. M. Voitenko // Problems of atomic 

science and technology. Series: Plasma Physics (95). – 2015. – №1. – P. 161–165. 

 



 11

8. Fedorovich. O. A. Dynamics of the emission spectrum of the hyd¬rogen-oxygen 

plasma of pulsed discharge in water in the range of the balmer series with a 

minimum of impurities // Problems of atomic science and technology. Series: 

Plasma electronics and new methods of accel / O. A. Fedorovich, L. M. 

Voitenko. – 2015. – №4. – P. 189–193. 

9. Федорович О. А. Час життя електронів у щільній плазмі / О. А. Федорович, 

Л. М. Войтенко // Український фізичний журнал 2017, Том. 62. – 2017. – 

№6. – С. 487–492. 

 

  Публікації за тезами конференцій 

 

1. Федорович О. А. О рекомбинации водородно-кислородной плазмы ИРВ на 

стадии релаксации / О. А. Федорович, Л. М. Войтенко // Матер. 13 

Международной школы-семинара «Физика импульсных разрядов в 

конденсированных средах». Атолл. – Николаев. – 2007. – С. 116–117. 

2. Федорович, О. А. Експериментальні дослідження коефіцієнту розпаду 

неідеальної плазми імпульсних розрядів у воді / О. А. Федорович, Л. М. 

Войтенко // Збірник анотацій “Українська конференція з фізики плазми та 

КТС – 2007”. Київ, Україна – 2007. − C. 39. 

3. Федорович, О. А. Зависимость коэффициентов распада неидеальной водо-

родно-кислородной плазмы от её параметров / О. А. Федорович, Л. М. 

Войтенко // Мат. 13 Международной школы-семинара «Физика импульсных 

разрядов в конденсированных средах» Николаев. – Україна. – 2009. – С. 66–

68. 

4. О.А. Федорович. Вплив параметрів неідеальної воднево-кисневої плазми на 

коефіцієнти розпаду / О.А. Федорович, Л.М. Войтенко // Збірник анотацій 

“Українська конференція з фізики плазми та КТС - 2009” Київ, Україна. - 

2009 . – 2009. – С. 34. 

5. Fedorovich, O. A. The Empirical Formula of Dependence of Factor of 

Disintegration of Nonideal Plasma from electrons concentaracion / O. A. 

 



 12

Fedorovich, L. M. Voitеnko // Book of abstracts Intern Conf.-school on Plasma 

Phys. And Controlled Fusion, Alushta, Ukraine . – 2010. – С. 155. 

6. Федорович О. А. Об особенностях распада неидеальной плазмы импульсных 

разрядов в воде / О. А. Федорович, Л. М. Войтенко // Тез. Докладов 

международной научно-практической конференции, Энергоэффективность-

2010 . – Киев, Украина. – 2010. – С. 217–219. 

7. Федорович, О. А. Эмпирическая формула зависимости коэффициентов 

распада НП от концентрации электронов [Електронний ресурс] / О. А. 

Федорович, Л. М. Войтенко // Научно-координационная Сессия 

"Исследования неидеальной плазмы". Москва. – Росси. – 2010. – Режим 

доступу до ресурсу: http://www.ihed.ras.ru/npp2010/program_rus.html. 

8. Федорович, О. А. Экспериментальные исследования коэффициентов распада 

НП при концентрациях электронов не превышающих 1022 см-3 / О. А. 

Федорович, Л. М. Войтенко // Материалы XV международной научной 

конференции «ФИРКС», Николаев. – Украина. –2011. – С. 66–69 

9. Fedorovich, O. A. Experimental determination the lifetime of electron in nonideal 

plasma and its comparison with theoretical calculation / O. A. Fedorovich, L. M. 

Voitеnko // Праці 7 міжнародної конференції «Електроніка та прикладна 

фізика» Київ. – Украина. – 2011. – С. 168–169. 

10. Федорович, О. А. Експериментальні результати дослідження коефіцієнтів 

розпаду неідеальної плазми імпульсних розрядів у воді (ІРВ) та їх 

порівняння з теоретичними розрахунками / О. А. Федорович, Л. М. 

Войтенко // «Українська конференція з фізики плазми та керованого 

термоядерного синтезу – 2011», Київ, Збірник анотацій, КиЇв. – Україна. – 

2011. – С. 24. 

11. Федорович, О. А. О результатах сравнения экспериментальных 

коэффициентов распада и времен жизни заряженных частиц НП ИРВ с 

расчетными значениями [Електронний ресурс] / О. А. Федорович, Л. М. 

Войтенко // Научно-координационная Сессия "Исследования неидеальной 

плазмы",  

 

http://www.ihed.ras.ru/npp2010/program_rus.html


 13

Москва. – Россия. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.ihed.ras.ru/npp2011/program_rus. htm. 

12. Fedorovich O. A. On the influence of degree Hydrogen-oxygen nonideal plasma 

Factors in decay / O. A. Fedorovich, L. M. Voitеnko // Book of abstracts Alushta-

2012 International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion 

and The Adjoint Workshop “Nano- and micro-sized structures in plasmas”, 

Alushta, September 17-22. – Alushta –Ukraine. – 2012. 

13. Федорович О. А. Експериментальне визначення коефіцієнтів розпаду густої 

плазми імпульсних розрядів у воді і порівняння з розрахованими по 

існуючих теоретичних моделях / О. А. Федорович, Л. М. Войтенко // Тези 

доповідей XІХ щорічної наукової конференції Інституту Ядерних 

Досліджень НАН України. – 2012 . – Київ. – Україна. – С. 128.  

14. Федорович О. А. О влиянии параметров плотной плазмы при концентрациях 

электронов 1017см-3 ≤ Ne ≤ 1022см-3 на ее коэффициенты распада 

[Електронний ресурс] / О. А. Федорович, Л. М. Войтенко // Научно-

координационная Сессия "Исследования неидеальной плазмы". – 2012. – 

Москва. – Россия. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.ihed.ras.ru/npp2012. 

15. Федорович О. А. О механизмах уменьшения коэффициентов распада 

плотной плазмы / О. А. Федорович, Л. М. Войтенко. // Тези доповідей 20 

Щорічної конференції ІЯД. Київ. – Україна. – 2013.– С. 145–146. 

16. Федорович О. А. О влиянии эффекта нереализации уровней атомов в 

плотной плазме импульсных разрядов в воде на коэффициенты распада / О. 

А. Федорович, Л. М. Войтенко // Материалы XVІ международной научной 

конференции «ФИРКС», Николаев. – Україна. – 2013. – С. 79–82. 

17. Федорович О. А. Про особливості поведінки параметрів щільної плазми 

імпульсних розрядів у воді на стадії релаксації / О. А. Федорович, Л. М. 

Войтенко // Збірник анотацій «Української конференції з фізики плазми та 

КТС-2013, Київ. – Україна. – 2013. – С. 67. 

 

http://www.ihed.ras.ru/npp2012


 14

18. Федорович О. А. О влиянии на коэффициенты распада плотной плазмы 

ионизации, фото- и тройной рекомбинации на основное состояние атома 

[Електронний ресурс] / О. А. Федорович, Л. М. Войтенко // Научно-

координационная Сессия "Исследования неидеальной плазмы". – 2013. – 

Москва. – Россия. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.ihed.ras.ru/npp2013/. 

19. Федорович О. А. Об особенностях релаксации излучения при взрыве 

вольфрамовой проволочки в воде / О. А. Федорович, Л. М. Войтенко // Тези 

доповідей 21 щорічної наукової конференції ІЯД НАНУ. Київ. – Україна. – 

2014. – С. 171–172. 

20. Федорович О. А. Влияние эффекта нереализации спектральных линий на 

интенсивность излучения сплошного спектра плотной плазмы / О. А. 

Федорович, Л. М. Войтенко // Тези доповідей 22 щорічної наукової 

конференції ІЯД НАНУ. Київ. – Україна. – 2014. – С. 136–137. 

21. Федорович О. А. Час життя електрона в щільній плазмі / О. А. Федорович, 

Л. М. Войтенко // Збірник анотацій «Української конференції з фізики 

плазми та КТС-2015, Київ.– Україна. – 2015. – С. 47. 

22. Федорович О. А. Залежність часу життя електронів у щільній плазмі від її 

параметрів / О. А. Федорович, Л. М. Войтенко // Тези доповідей 23 щорічної 

наукової конференції ІЯД НАНУ. Київ. – Україна. – 2016. – С. 152–153. 

 

 

http://www.ihed.ras.ru/npp2013/


 15

 

 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ  17 

 

ВСТУП........................................................................................................................ 18 

 

РОЗДІЛ 1. РЕКОМБІНАЦІЯ В ПЛАЗМІ РІЗНОЇ ЩІЛЬНОСТІ. ......................... 29 

1.1. Огляд робіт по темі дисертації. Рекомбінація в ідеальній плазмі................. 29 

1.2. Рекомбінація в неідеальній плазмі ................................................................... 39 

1.3. Моделювання рекомбінації в щільній плазмі ................................................. 44 

1.4. Експериментальні методи вивчення рекомбінації в щільній плазмі ............ 50 

1.5. Висновки до першого розділу........................................................................... 53 

 

РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЩІЛЬНОЇ ПЛАЗМИ ІМПУЛЬСНОГО 

РОЗРЯДУ У ВОДІ ..................................................................................................... 54 

2.1. Імпульсний розряд у воді ( ІРВ)........................................................................ 54 

2.2. Методика реєстрації спектрів імпульсного розряду в воді ........................... 56 

2.3. Методика визначення температури плазми розряду в воді ........................... 59 

2.4. Методика дослідження параметрів плазмового каналу ................................ 61 

2.5. Дослідження зміни в часі форми і структури і канала ІРВ ........................... 66 

2.6. Методика визначення зміни тиску в каналі у часі ......................................... 69 

2.7. Методика визначення електронної концентрації ........................................... 70 

2.8. Висновки до другого розділу ............................................................................ 73 

 

РОЗДІЛ 3 ВИПРОМІНЮВАННЯ ІМПУЛЬСНИХ РОЗРЯДІВ У ВОДІ ............. 74 

3.1. Динаміка спектру випромінювання воднево-кисневої плазми ІРВ у діапазоні 

спектру серії Бальмера з мінімальною кількістю домішок .................................. 75 

3.2. Особливості випроміння щільної плазми імпульсних розрядів у воді......... 84 

3.3. Висновки до третього розділу........................................................................... 93 

 



 16

 

РОЗДІЛ 4. КОЕФІЦІЄНТ РОЗПАДУ ЩІЛЬНОЇ ПЛАЗМИ ................................. 96 

4.1. Введення поняття коефіцієта розпаду щільної плазми .................................. 96 

4.2. Коефіцієнти розпаду неідеальної плазми імпульсних розрядів у воді при 

концентраціях електронів 21020  Ne  21017 см-3 ................................................. 98 

4.3. Коефіцієнти розпаду неідеальної плазми при вибуху вольфрамового 

провідника у воді..................................................................................................... 107  

4.4. Про розпад щільної плазми в діапазоні концентрацій електронів 1017 
см3ne1022 см-3 ........................................................................................................ 115 
4.5. Вплив параметрів плазми на швидкість розпаду неідеальної плазми ........ 127 

4.6. Висновки до четвертого розділу..................................................................... 133 

 

РОЗДІЛ 5. ЧАС ЖИТТЯ ЕЛЕКТРОНІВ В ЩІЛЬНІЙ ПЛАЗМІ ....................... 135 

5.1. Основні параметри що описують існування плазми .................................... 135 

5.1. Час життя електронів в щільній плазмі.......................................................... 136 

5.2 Висновки до п’ятого розділу............................................................................ 144 

ВИСНОВКИ............................................................................................................. 147 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................... 149 

Додаток А СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ 

ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ ............................................. 161 

 



 17

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ЛТР – локальна термодинамічна рівновага; 

ЧЛТР – часткова локальна термодинамічна рівновага 

 НП – неідеальна плазма 

ІРР – імпульсний розряд у рідині 

ІРВ – імпульсний розряд у воді 

АЧТ – абсолютно чорне тіло 

МД –молекулярна динаміка 

МГД – магнітогідродинамічний  

 

 



 18

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Дослідження властивостей плазми імпульсних 

розрядів у воді привертають увагу дослідників, як з точки зору вирішення 

фундаментальних проблем фізики плазми, так і з точки зору великої кількості 

прикладних задач. Ця плазма цікава для досліджень тому що в силу умов 

існування вона є неідеальною, тобто потенційна енергія взаємодії частинок в 

плазмі близька до їх кінетичної енергії. 

 В останні десятиріччя значно виріс інтерес до досліджень неідеальної 

плазми (НП). Це зв’язано з реалізацією ряду енергетичних проектів і пристроїв, 

в яких НП планується використовувати як робоче тіло. До них відносяться: 

потужні МГД – генератори; енергоустановки та ракетні двигуни з газофазними 

ядерними реакторами; потужні оптичні і рентгенівські лазери з ядерною 

накачкою; деякі пристрої плазмохімічної промислової технології; термоядерні 

енергетичні установки; термоелектричні перетворювачі енергії; електро-

гідроімпульсні установки; пристрої відключення та комутації високовольтних 

установок та мереж; пРискорювачі типу «рельсотрон»; потужні імпульсні 

джерела світла та інші, іонні ракетні двигуни [1, 2, 3, 4, 5]. 

Дуже важливі експериментальні дослідження властивостей НП і для 

розвитку фундаментальних уявлень про стан речовини в екстремальних умовах, 

які недостатньо досліджені. Серйозним гальмом для розвитку теорії НП є 

відсутність надійних експериментальних даних про взаємозв’язок властивостей 

НП, особливо оптичних, з її параметрами [6]. Така ситуація в експерименті 

склалась з ряду причин, зв’язаних з складністю одержання і дослідження НП з 

достатньо високим ступенем неідеальності і відсутністю надійних методик 

вимірювань параметрів НП і відповідної апаратури. Неідеальна плазма в 

лабораторних умовах, як правило, має дуже короткі часи життя (мікро та 

мілісекунди). При імпульсних електричних розрядах в плазмовому каналі 

протікають великі струми (десятки та сотні кілоампер) та до розрядного 
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проміжку прикладаються високі напруги (десятки кіловольт), що ускладнює 

вимірювання. 

Експериментально мало вивчені процеси рекомбінації густої неідеальної 

плазми. Для розрахунків параметрів густої НП і побудови її моделей необхідно 

знати коефіцієнти іонізації та рекомбінації, часи життя іонів та електронів та їх 

залежності від температури та густини електронів. Значення коефіцієнтів 

іонізації та рекомбінації в плазмі експериментально визначені до концентрацій 

електронів Ne не вищих 2·1017 см-3 [7, 8]. 

Класичними теоретичними роботами з розрахунків коефіцієнтів іонізації 

та рекомбінації плазми є [9, 10, 11]. Не так давно з’явилась робота [12], в якій 

проведено розрахунки коефіцієнта рекомбінації до значень концентрацій 

електронів 1017 см-3 в широкому діапазоні температур. Та в цих роботах 

розрахунки велись для ізольованих атомів водню, ефекти неідеальності в цих 

роботах не враховувались. В роботі [13] була спроба врахувати зникнення 

верхніх ліній серії Бальмера при розрахунку коефіцієнта рекомбінації . При 

цьому одержано зменшення  в декілька разів. Але в цій роботі вважали 

коефіцієнт захоплення електрона на рівні, які реалізуються приблизно 

близькими до рівнів ізольованого атома [13]. Дане припущення не завжди 

справедливе для НП. Рівні атомів сильно розширені в великих мікрополях 

плазми (наприклад розширення лінії H складає  30 нм при концентраціях 

електронів  1019 см-3) [14], а величини плазмових мікрополів близькі до 

постійних полів самого атома. 

Теоретично передбачуване в роботі [13] зменшення коефіцієнта 

рекомбінації експериментально не перевірялось при концентраціях електронів 

Ne21017 см-3. Тому ціллю даної роботи було експериментальне вимірювання 

коефіцієнту розпаду в залежності від параметрів плазми і порівняння його з 

розрахованими значеннями. 

Найпростіше проводити розрахунки для атомів водню, тому що водень 

має тільки один електрон. При розрядах у воді утворюється два атоми (іони) 

водню і один кисню. А потенціали іонізації атомів водню і кисню практично 
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співпадають (вони складають відповідно 13,595 еВ і 13,614 еВ). З цього погляду 

кинетика іонізації і рекомбінації водню і кисню дуже подібна і при порівнянні з 

теоретичними розрахунками можна вважати плазму водневою.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до тематики досліджень, що 

проводились у відділі фізики плазми та плазмових технологій ІЯД НАН 

України, як частина науково-дослідних робіт з держбюджетних тем: 

№ державної реєстрації 0111U001941 «Дослідження фізичних процесів у 

низькотемпературній плазмі високочастотних та дугових розрядів з магнітними 

полями в газах та парах металів» (2010 – 2015 рр) 

№ державної реєстрації 0115U00452 «Дослідження механізмів генерації 

плазми, транспортних та хвильових процесів в плазмі електричних розрядів у 

парах металів, газових і конденсованих середовищах» (2015 – 2020 рр) 

Здобувач був відповідальним виконавцем цих тем. Частина результатів, 

що ввійшли в дисертацію, отримана при виконанні держбюджетної теми 

«Дослідження фізичних процесів у низькотемпературній плазмі 

високочастотних та дугових розрядів з магнітними полями в газах та парах 

металів» № державної реєстрації 0111U001941) і держбюджетної теми 

«Дослідження механізмів генерації плазми, транспортних та хвильових 

процесів в плазмі електричних розрядів у парах металів, газових і 

конденсованих середовищах» (№ держреєстрації 0115U00452).  

Мета і задачі дослідження. 

Метою дисертаційної роботи є вивчення впливу параметрів щільної 

плазми на її коефіцієнти розпаду. Для досягнення цієї мети було поставлено 

такі задачі:  

1. Розробити і застосувати методики вимірювань повного набору 

термодинамічних параметрів плазми: температури, електронної концентрації, 

просторово – часових параметрів каналу розряду та ударних хвиль, які 

генеруються при розширенні каналу. 
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2. Провести вимірюваня температури для декількох режимів розряду 

змінюючи довжину розрядного проміжку і початкову напругу на розрядному 

проміжку. 

3. Розрахувати тиск в каналі по фоторегістограмах зміни радіуса канала і 

швидкості фронту ударної хвилі. Використовучи рівняння стану ідеального 

газу розрахувати динаміку концентрації частинок в каналі. Розрахувати 

електронну концентрацію по формулі Саха, знаючи повну концентрацію 

частинок і температуру. 

4. Визначити коефіцієнти розпаду плазми для різних моментів часу 

(швидкість зміни електронної концентрації). 

5. Розрахувати коефіцієнти розпаду для різних моделей рекомбінації для 

тих же значень температури і концентрації, що і в експерименті.  

6. Зробити порівняння теоретичних і визначених з експерименту 

коефіцієнтів розпаду, порівняти з вимірами інших авторів, відомих з 

літератури. Зробити порівняльний аналіз різних теоретичних моделей 

рекомбінації і отриманих експериментальних даних. 
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Об'єкт дослідження. 

Об'єктом дослідження є воднево - киснева плазма в розрядному каналі 

ІРВ при різних напругах на розрядному проміжку, і різних довжинах і 

товщинах ініціюючого розряд провідника. 

Предмет дослідження. 

Предметом дослідження є фізичні процеси в розрядній плазмі, яка 

утворюється при протіканні імпульсного струму у воді. Досліджуються 

процесси рекомбінації і іонізації в плазмі каналу розрялу. Досліджується 

випромінювання з розряду і його зміна в залежності від електричних 

параметрів розрядного контура . 

Методи дослідження. 

Плазма досліджувалась оптичними методами, що дозволяли отримати 

спектри плазми в оптичному діапазоні в різних частинах простору, при 

одночасному вимірюванні електричних параметрів розряду, таких як сила 

струму і падіння напруги на розрядному проміжку в різні моменти часу. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

Основними науковими результатами, що виносяться на захист, є такi: 

1. Отримано експериментальні значення коефіцієнтів розпаду для щільної 

плазми. Досліджено коефіцієнти розпаду при концентраціях електронів від 

1017 см-3 до 5,51021 см-3. Виявлено, що при зменшенні концентрації електронів у 

зазначеному діапазоні коефіцієнти розпаду збільшуються від 410-18см3/с до 110-

12 см3/с при яскравісній температурі (7-45)103 К. Запропоновано можливі 

механізми збільшення коефіцієнтів розпаду зі зменшенням концентрації 

електронів.  

2. Експериментально виявлено зменшення коефіцієнтів розпаду в щільній 

плазмі, тобто уповільнення рекомбінації в експерименті на декілька порядків, 

порівняно з одержаними теоретичними оцінками для щільної плазми при тих 

самих параметрах. 
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3. Показано, що коефіцієнт розпаду залежить тільки від концентрації 

електронів. Запропоновано емпіричну формулу для залежності коефіцієнтів 

розпаду щільної плазми від концентрації електронів.  

4. В щільній плазмі не виконується залежність коефіцієнта потрійної 

рекомбінації від температури (так званий «закон Т-9/2»). 

5. Не спостерігається однозначна залежність коефіцієнта розпаду від 

величини ступеню неідеальності плазми, яку найчастіше використовуть для 

щільної неідеальної плазми. 

6. Найбільш близькими для опису коефіцієнтів розпаду в щільній плазмі є 

фоторекомбінаційні формули і тільки на ті рівні атомів, які спостерігаються 

експериментально.  

7. Встановлено, що спектр випромінння плазми змінюється при зміні 

електронної концентрації плазми. Це свідчить про зміну структури енергетичних 

рівнів при зміні електронних концентрацій плазми («нереалізація рівнів»). 

8. Показано, що існує кореляція між зміною коефіцієнта розпаду і зміною 

спектра випромінювання. Швидкість розпаду змінюється при зміні спектру 

випромінювання (поява все більш високих електронних рівнів при зменшенні 

концентрації електронів приводить до збільшення коефіцієнтів розпаду).  

9. Розраховано час життя електронів в щільній плазмі. Час життя мало 

змінюється з концентрацією електронів і знаходиться поблизу значень 10-5 с 

(змінюється для різних розрядів від 510-6 с до 310-5 с). 

Практична цінність роботи. 

Практичне значення роботи зумовлене її тісним зв'язком з використанням 

розрядно-імпульсних технологічних пристроїв, що активно розвиваються 

останнім часом. Розуміння властивостей плазми що утворюється важливо для 

розробки і вдосконалення пристроїв розрядно-імпульсної обробки матеріалів, 

очищення лиття, штампування заготовок з металів, вдосконалення технологій 

відновлювання свердловин. 

неідеальна плазма металів застосовується як робоче тіло газофазних 

ядерних реакторів, ракетних двигунів з газофазними ядерними реакторами. 
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розуміння фізичних процесів в таких пристроях дозволяє оптимізувати їх 

роботу. 

Неідеальна плазма існує в надрах зірок і процеси, які там відбуваються 

можна спостерігати і досліджувати на модельних лабораторних пристроях, що 

важливо для створення теорії таких явищ. 

Обґрунтованість і достовірність висновків. 

Висновки спираються на коректні фізичні виміри параметрів плазми 

(температури та тиску), просторово-часові характеРистики розрядного каналу 

(радіус каналу, радіус фронту ударної хвилі та їх змін у часі). Достовірність 

вимірів підтверджується повторюваністю значень вимірів при повторенні в 

різні моменти часу для однакових значень параметрів плазми. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, в якій наукові результати, положення та висновки, що виносяться на 

захист, отримані дисертантом особисто. Вибір тематики, постановка мети та 

завдань дослідження, шляхів їх реалізації, підбір об’єктів та методик 

досліджень здійснено дисертантом разом з науковим керівником Федоровичем 

Олегом Антоновичем. В усіх роботах [1-9], виконаних у співавторстві, 

особистий внесок здобувача полягав у виконанні усiх експериментальних 

досліджень, результати яких покладено в основу дисертації; здійснював 

обробку, порівняльний аналіз та iнтерпретацiю одержаних експериментальних 

даних; проводив спiвставлення експериментальних даних з результатами 

розрахунків. Дисертанту належить значний внесок у пiдготовцi доповiдей та 

написаннi наукових статей, якi опублiковано за темою дисертацiї. 

 

Апробація результатів і публікації. Матеріали дисертації представлені у 

31 публікації, з них 9 статей в наукових фахових реферованих журналах та 22 

публікації у працях наукових конференцій: 

 Матеріали 13, 14, 15 Международных школ-семинаров «Физика импульс-

ных разрядов в конденсированных средах», Україна, Николаев, 2007, 2009, 

2011, 2013 
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 Українських конференціях з фізики плазми та керованого термоядерного 

синтезу – Україна, Київ, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 

 Intern Conf.-school on Plasma Phys. And Controlled Fusion (ICPPCF-2010), 

Ukraine, Alushta, 2010, 2012 

 Международная научно-практическая конференция Энергоэффективность-

2010 , Украина, Киев, 2010 

 Міжнародна конференція «Електроніка та прикладна фізика» Україна, Київ, 

2011 

 Сесіях "Исследование неидеальной плазмы", Россия, Москва, 2010, 2011, 

2012, 2013 

 Щорічні наукові конференції Інституту Ядерних Досліджень НАНУ, 

Україна, Київ 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 

 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації 

українською та англійською мовами, переліку умовних позначень, вступу, 

п’ятьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 126 

найменуваннями та додатків. Повний обсяг дисертації складає 168 сторінок, з 

яких 131 складають основний текст дисертації, у тому числі 61 рисунки. У 

додатках відомості про апробацію результатів досліджень. 

Основний зміст роботи 

Дисертація складається із вступу, п’ятьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. 

У вступі обґрунтовується актуальність дослідження процесів, що 

відбуваютьсяу у плазмі імпульсних розрядів у воді. Подаються відомості про 

наукову новизну одержаних результатів та їхнє практичне значення, про 

особистий внесок здобувача в результати досліджень, про публікації, 

апробацію результатів дисертації, структуру та основний зміст дисертації. 

 Перший розділ дисертації містить відомості про фізичні основи 

іонізаційних процесів, рекомбінацію в низкотемпературній плазмі. Розглянуто 

фізичні механізми процесів рекомбінації, виконано аналіз існуючих 
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теоретичних підходів та моделей для опису явищ рекомбінації у плазмі. 

Приводиться огляд літературних джерел як експериментальних так і 

теоретичних в яких досліджуються рекомбінація в плазмі.  Розглядаються 

моделі рекомбінації в неідеальній плазмі. Приводятся відомості про 

експерементальні дослідження рекомбінації в щільній плазмі. 

У другому розділі подано основні відомості про експериментальні 

установки, на яких проводилися дослідження з релаксаційних процесів при 

імпульсному розряді у воді. Описані методики досліджень щільної плазми 

імпульсних розрядів у воді, вісначення температури, концентрації плазми що 

утворюється в таких розрядах. описана конструкція експериментальної 

установки і методики вимірювань. Ці методики дозволяють визначити 

еволюцію тиску в каналі розряду, а також зміни температури і електронної 

концентрації плазми. Знання величин електронної концентрації в кожен момент 

дозволило визначити швидкість зміни концентрації і таким чином розрахувати 

коефіцієнт розпаду плазми.  

 Третій розділ наводяться результати експериментальних досліджень 

спектральних розподілів випромінювання воднево-кисневої плазми і еволюції 

спектрів випромінювання на стадії релаксації. На початковій стадії розряду 

випромінювання воднево-кисневої плазми суттєво відрізняється від 

випромінювання абсолютно-чорного тіла (АЧТ). У фіолетовій області спектра 

спостерігалася значно більша яскравістна температура Тя, ніж виміряна в 

червоній області спектра. Ступінь відмінності від випромінювання АЧТ 

зростала з збільшенням швидкості введення енергії в плазмовий канал. 

Експериментально також спостерігається зникнення рівнів ліній. В цей 

діапазон потрапляє і верхній рівень самої інтенсивної лінії серії Бальмера (Нα 

656,3 нм). 

Розподіли і величини інтенсивності випромінювання, що спостерігаються 

в щільній плазмі (при електронній щільності Ne ≥ 1019 см-3), як правило не 

відповідають температурі і концентрації щільної плазми. Зникнення рівнів 

призводить до різкого зменшення інтенсивності суцільного спектру. На 
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випромінювання з каналу у видимому діапазоні спектра при концентраціях 

електронів в плазмі розряду що дорівнює 7٠1021см-3 дуже сильно впливає 

плазмова частота. В сильних мікро полях флуктуацій концентрації електронів 

впливають на заселеність рівнів. Це призводить до різкого зменшення кількості 

вільно-зв'язаних переходів електронів в полях іонів. Цей ефект, спільно з 

ефектом впливу на спектр випромінювання з щільної плазми каналу відбивання 

від границі плазми на довжинах хвиль відповідних плазмовим  частотам. Це 

призводить до зникнення випромінювання з плазмового каналу в моменти часу 

відразу ж за пробоєм і в моменти часу з максимальним вкладом енергії в 

плазмовий канал. Цей ефект названо «паузою випромінювання» з каналу 

щільної плазми.  

 У четвертому розділі наводяться результати експериментального 

визначення коефіцієнтів розпаду для різних режимів імпульсних розрядів у воді 

та їх хід в часі. З рівняння балансу заряджених частинок вводиться коефіцієнт 

розпаду, як такий, що має прозорий фізичний зміст, як швидкість зміни 

кількості заряджених частинок, яку легко виміряти експериментально. 

Спостерігається розбіжність у визначених експериментально коефіцієнтах 

рекомбінації і коефіцієнтах, розрахованих теоретично. Спостерігається 

тенденція до зближення розрахункових і експериментальних результатів при 

зниження концентрації електронів і температури плазмового каналу.  

Експериментальні дослідження коефіцієнтів розпаду неідеальної плазми 

при Ne > 1020 см-3 проводилися при імпульсному електричному вибусі 

провідників з вольфраму у воді. Для ініціації розряду використовувався 

провідник з вольфраму діаметром 320 мкм. При нагріванні провідника до 

температури більшої Т > 7·103 К вдається зареєструвати суцільний спектр його 

випромінювання, (але не видно жодної лінії випромінювання чи поглинання). З 

подальшим зменшенням концентрації, на 53 мкс, у спектрі з'являються лінії 

поглинання. Для одержання ходу в часі зміни концентрації скористаємося 

емпіричною залежністю величини оптичної щілини від електронної 

концентрації Ne.  
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Жодна з формул з поправками на неідеальність плазми не дає доброї 

відповідності розрахункових значень з експериментальними значеннями 

коефіцієнтів розпаду, навіть з урахуванням іонізації. Спостерігається тенденція 

до зближення розрахункових і експериментальних  результатів у міру зниження 

концентрація електронів і температури плазмового каналу.  

 П’ятий розділ приводяться експериментальні результати вивчення 

впливу параметрів плазми на час життя заряджених частинок у щільній плазмі  

В щільній водневій плазмі, значення часів життя електронів, розраховані 

з ходу в часі концентрації електронів ІРВ практично не змінюються. Їхні 

значення лежать поблизу 10-5 с і змінюються для різних розрядів від 510-6 с до 

310-5 с Таким чином, при зміні концентрації електронів на сім порядків, 

середній час життя електронів у щільній неідеальній плазмі практично не 

змінюється. 

 У висновках подано основні результати та висновки до роботи. 

Додаток містить список публікацій здобувача за темою дисертації та 

відомості про апробацію результатів дисертації (Додаток А). 
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РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І ВИБІР НАПРЯМКУ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Огляд робіт по темі дисертації. Рекомбінація в ідеальній плазмі 

Релаксаційні процеси в плазмі високовольтних імпульсних розрядів у воді 

визначаються динамікою іонізації і рекомбінації заряджених частинок в плазмі 

каналу. "Рекомбінація" це процес при якому зіткнення носіїв протилежного 

знаку в іонізованому середовищі, призводять до їх взаємної нейтралізації. Якщо 

обидва носії є іони, то процес називають іон-іонною рекомбінацією; якщо ж 

один з них є електрон, а інший позитивний іон, то мова йде про електрон-іонну 

рекомбінацію [2]. Перші дослідження рекомбінації були зроблені в 1886 р. 

Томсоном і Резерфордом в Кембріджі. Механізм рекомбінації був 

запропонований ними для пояснення поступового зменшення 

електропровідності газу, яке відбувалось вслід за його іонізацією імпульсом 

рентгенівського випромінювання. Ймовірність переходів між двома будь-якими 

станами частинок визначається виразами, симетричними відносно того, який 

стан вважати початковим, а який кінцевим. При термодинамічній рівновазі в 

газі кожна пряма реакція, повністю врівноважена зворотною реакцією, так що 

швидкості прямої і зворотної реакцій для усіх пар початкових і кінцевих станів 

однакові. Це називається принципом детальної рівноваги реакцій взаємодії 

частинок [1]. Концентрація вільних заряджених частинок визначається 

кінетикою іонізації і рекомбінації. Кінетика характеризується сукупністю 

великого числа елементарних процесів. Швидкість зміни концентрації 

електронів в загальному випадку визначається сумою вкладів різних механізмів 

прямих процесів іонізації і зворотних їм процесів рекомбінації (для щільної 

плазми визначальними є ударна іонізація і потрійна рекомбінація, фотоіонізація 

і фоторекомбінація, та їх комбінації). Повне рівняння для зміни концентрації 

електронів з урахуванням іонізації буде визначатись рівнянням балансу 

частинок в каналі [7, 1] 

 2
eie1

e NNNN
dt

dN
  (1.1), 
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Де β і α це коефіцієнти іонізації та рекомбінації. Їх розмірність - [β] = 

см3/с, [α] = см6/С. 

Коефіцієнт рекомбінації введений таким чином відповідає трьохчастковій 

рекомбінації. У літературі іноді вводять величину що відповідає 

двохчастковому процесу. 

'
eie1

e NNNN
dt

dN
    (1.2), 

де [α'] = см3/С.  

Відповідно, в цьому рівнянні величина α має лише формальну подібність 

з коефіцієнтом елементарної рекомбінації за схемою електрон - іон - електрон з 

утворенням атома в основному стані [10-11, 14]. Насправді ця величина 

визначається сукупністю процесів зіткнень і радіаційних елементарних 

процесів і залежить від концентрацій і температур компонент плазми, від умов 

перенесення випромінювання і інших чинників [9]. Якщо в цьому рівнянні 

відкинуть частину доданків що відповідають за іонізацію процесами іонізаії, то 

залишиться лише параметр рекомбінації. Ця величина називається 

коефіцієнтом рекомбінації плазми, і визначають його з рівняння швидкості 

зменшення частинок в каналі.  

ei
'ei NN

dt

dN

dt

dN
 . (1.4), 

Коефіцієнт рекомбінації задає швидкість зменшення числа іонів або 

електронів в плазмі в одиниці об'єму за одиницю часу. Тут розмірність 

коефіцієнта рекомбінації [ ] = см3/С. Огляди можливих процесів рекомбінації 

в плазмі і їх теоретичного і експериментального дослідження наводяться в [1, 7, 

9, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23,]. У низькотемпературній плазмі розрізняють різні 

механізми рекомбінації залежно від умов [7, 9, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25]. 

Розглянемо послідовно ці механізми. 

'

а) Випромінювальна рекомбінація (фоторекомбінація). Це - процес, 

зворотний процесу фотоіонізації атома або молекули : А+ + е → А+ hν, де А+ - 

позитивний іон, е - електрон. При рекомбінації електрона і іона утворюється 

нейтральний атом, а надлишок енергії виділяється у вигляді випромінювання. 
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 б) диссоціативна рекомбінація. Диссоціативна .рекомбінація є процесом, 

зворотним процесу іонізації при зіткненні атомів або молекул: АВ+ + е → А' + 

В' Для позитивного іона багатоатомної молекули надлишок енергії, 

обумовлений процесом рекомбінації, може перейти в коливальну енергію 

молекул, або обертальну. В результаті цих перетворень можлива дисоціація 

молекули на окремі атоми, електронні стани яких можуть бути як збудженими, 

так і незбудженими. 

в) рекомбінація потрійним зіткненням A+ + e + X → A + X. При 

зіткненнях двох електронів, один з них може втратити частину енергії і може 

бути захопленим полем додатньо зарядженого йона. Це явище називається 

потрійною рекомбінацією. Утворюється атом у збудженому стані. При 

подальших зіткненнях атома з частинками або в результаті випромінювання 

збуджений атом переходить в основний стан. Потрійна рекомбінація електронів 

і атомних іонів, обумовлена зіткненнями рекомбінуючих частинок з вільними 

електронами називається ударною рекомбінацією. У тому випадку, коли 

істотну роль при рекомбінації грає випромінювання, вона називається ударно-

випромінювальною.  

Плазма в каналі імпульсного розряду у воді характеризується 

температурами в діапазоні 5000-50000К і концентраціями від 1022 до 1017 см- 3. 

Для такої плазми основним механізмом рекомбінації повинна бути 

рекомбінація при потрійних зіткненнях. [15-19]. Як правило, при заданих 

значеннях температури і концентрації частинок в плазмовій кінетиці домінують 

два - чотири процеси іонізації і рекомбінації. Так, в сильноіонізованій 

атомарній плазмі в області першої іонізації переважають ударна і радіаційна 

ступінчаста іонізація і рекомбінація.  

Теорія Томсона для рекомбінації при потрійних зіткненнях [7, 9, 15, 17, 

20, 21] виходить з тієї передумови, що пара заряджених частинок може 

з'єднатися у тому випадку, якщо їх повна відносна енергія може стати 

негативною, тобто коли кінетична енергія відносного руху ставати менше 

енергії розділення цих частинок на нескінченну відстань. Спочатку уявлення 
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про трьохчастинкову електрон-іонну рекомбінацію зв'язувалися з реакцією, в 

якій роль третьої частинки грала важка частинка. Теорія цього процесу 

спиралася на основні концепції Томсона відносно трьохчастинкової 

рекомбінації. При цьому враховуться, що при пружних зіткненнях важкої 

третьої частинки з електроном останній може втрачати лише малу частину 

своєї енергії. При звичайних умовах реакції повинні протікати дуже повільно 

[15, 20]. Д'Анджело, Бейтс, Кінгстон і Мак-Уортер [9, 11] незалежно один від 

одного і майже одночасно висловили припущення, що реакція за участю 

електрона в якості третьої частинки може бути причиною дуже великих 

коефіцієнтів рекомбінації для водню і інших газів в лабораторних умовах. 

Наслідуючи Томсона, розглянемо просту модель, яка дозволяє оцінити 

характерну величину коефіцієнта потрійної рекомбінації [7, 15]. Для 

рекомбінації, частинки повинні зблизитися на відстань, при якій їх потенційна 

енергія повинна бути по порядку близькою до кінетичної. Цю відстань 

називають критичним радіусом і його величину оцінимо з умов зближення 

e
T

2

T
r

e
 . Для електрона і іона ~Tr

e

2

T

e . Необхідною умовою потрійної рекомбінації 

є можливість передачі енергії, що виділяється при рекомбінації третій частинці. 

Щоб це було можливим, то ця третя частка повинна знаходитися у сфері з 

критичним радіусом . Вірогідність такої події пропорційна , де – де - 

концентрація частинок, яким передається енергія . Швидкість рекомбінації буде 

пропорційна частоті передачі енергії третій частці. Ця v

Tr
3
TrN  N

٠q де q - переріз 

розсіяння електрона на третій частці для, v - відносна швидкість руху електрона 

і третьої частинки. Швидкість зменшення концентрації електронів 

3
Tei

e rNqvNN
dt

dN
 . Зіставляючи з рівнянням балансу частинок, отримуємо 

формулу Томсона. Для потрійної рекомбінації переріз передачі енергії для 

частинок взаємодіючих за законом Кулона q ~
2
e

4

T

e , швидкість руху частинок v ~ 

mTe  (де m - це маса електрона, e - заряд електрона і Te – електронна 
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температура). Тому коефіцієнт потрійної рекомбінації α~ .)( 2
910

ee TmNe   Тут α 

визначений з точністю до чисельного коефіцієнта. 

Якщо розподіл по енергіях для електронів плазми характеризується 

однією величиною, що має розмірність енергії, наприклад температурою Т, то є 

тільки три величини, з яких можна отримати комбінацію що має розмірність 

коефіцієнта потрійної ударної рекомбінації, см6/С. З маси, заряду і температури 

не можна отримати безрозмірну величину. Символьний вираз для коефіцієнта 

ударної рекомбінації визначається однозначно з міркувань розмірності в 

наступному виді α = Сonst ٠ ,
)( 2

9

10






  eTkm

e
 де k - постійна Больцмана, Сonst - 

постійна величина, константа [6, 22]. Ця константа більша одиниці і не містить 

кулонівський логарифм. Найбільш загальна постановка завдання про 

визначення коефіцієнтів рекомбінації і іонізації на основі кінетичних рівнянь 

балансу була сформульована в роботах Бейтса, Кінгстона, Мак-Уіртера із 

співробітниками [9, 10, 26]. Коефіцієнт рекомбінації обчислюється для 

сукупності окремих елементарних процесів, коли рекомбінація відбувається в 

результаті багаторазових переходів між збудженими станами атома.  

Метод визначення шуканих величин грунтувався на розвязку системи 

рівнянь балансу для щільності збуджених атомів. Система рівнянь кінетики 

іонізації і рекомбінації, збудження і дезбуждення енергетичних станів з 

урахуванням різних елементарних процесів була розв’язана чисельно для 

деякого діапазону умов при ряді спрощуючих припущень. Результатом рішення 

повинні стати коефіцієнти іонізації і рекомбінації, що враховують усю 

сукупність процесів, і залежать, не лише від температури, але і від концентрації 

частинок, що беруть участь в них. Бейтс звернув увагу на те що в реальній 

плазмі радіаційна рекомбінація і ударна рекомбінація є граничними випадками 

одного загальнішого механізму, який Бейтс назвав ударно-радіаційною 

рекомбінацією і є комбінацією повязаних ударних і радіаційних процесів. Бейтс 
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розглядав рекомбінацію загального типу в оптично тонкій плазмі, а в оптично 

товстій плазмі рекомбінацію електронів з атомарними іонами. 

Для опису ударно- радіаційної рекомбінації вводять деяку ефективну 

константу для швидкості двохчасткового процесу ,  

ei
ie NN

dt

dN

dt

dN
   (1.5), 

 яку Бейтс та ін. називають коефіцієнтом ударно-радіаційного розпаду. 

Вони дають цій константі таку назву, тому що вони не вважають що тут 

переважають двочасткові процеси. Це зроблено лише заради зручності [9, 15,5]. 

Свою теорію рекомбінації Бейтс з колегами викоРистав для детального 

розрахунку оптично тонкої плазми атомарного водню. Необхідні значенння 

вірогідності спонтанних переходів і коефіцієнтів радіаційної рекомбінації, 

ударної рекомбінації і збудження були визначені з таблиць розрахункових і 

експериментальних даних.  

У своїй теоретичній роботі [11] Д'Анджело розглядав випадок повністю 

іонізованої водневої плазми. Між двома електронами може статися зіткнення, в 

результаті якого один з них втрачає енергії стільки, що стає можливим його 

захоплення в зв'язаний стан одного з іонів водню. Як тільки електрон 

виявляється зв'язаним, може статися один з наступних процесів: а) при 

зіткненні з іншим електроном зв'язаний електрон знову переходить в область 

безперервного спектру, б) або електрон здійснює радіаційний перехід на 

нижчий рівень, з якого він ще може бути знову вивільнений в неперервний 

континуум станів або знову вчинити радіаційний перехід. Переходи між 

квантованими станами, викликані зіткненням, в розрахунок не бралися. 

Вважалося, що рекомбінація відбулася, якщо утворювався нейтральний атом 

водню в основному стані. Для обчислення повних коефіцієнтів рекомбінації 

необхідно знати її швидкості рекомбінації для кожного енергетичного рівня, на 

який електрон спочатку захоплюється, і також вірогідність ударної іонізації і 

вірогідності радіаційних переходів з кожного рівня. Вірогідність іонізації 

обчислювалася на основі класичної теорії Томсона і Бора, а швидкості 
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рекомбінації на різні рівні були отримані з принципу детальної рівноваги. У 

розрахунках було враховано перші дев'ять станів атома водню. Вірогідність 

переходів для станів з головним квантовим числом n ≤ 6 узяті з книги Бете і 

Солпітера [27], а інші отримані екстраполяцією. Проте у багатьох випадках 

заміна дискретного спектру безперервним призводить до великих похибок, 

особливо для переходів між основним і низколежачими збудженими станами 

атома. Для спрощення завдання реальна схема атомних рівнів може 

моделюватися двома-трьома ефективними рівнями. У 1962 році Хіннов і 

Хіршберг [14] розрахували коефіцієнт рекомбінації враховуючи вірогідність 

захоплення електрона на дискретні рівні. Вони порівняли результати обчислень 

Д'Анджело зі своїми даними, отриманими на стелараторі В1 в дослідах з 

плазмою, що розпадається без збурень. 

Вони не отримали задовільного узгодження, що зв’язано з некоректним 

врахуванням Д'Анджело ударного збудження і дезактивації. Він використовув 

формулу для перерізу переходів між збудженими станами при зіткненні з 

вільними електронами і не враховував зв’язаних станів. Вивчався розпад 

розрідженої сильноіонізованої плазми гелію і водню, що утворюється при 

імпульсному розряді в стелараторі. Враховуючи лише непружні процеси за 

участю електронів автори отримали наступну формулу для коефіцієнта 

потрійної рекомбінації: 

2/9
e

e

)Tk(m

N
6.5


  см3/С.  (1.6), 

Строга теорія для коефіцієнта рекомбінації розвинена в роботах А.В. 

Гурвича, Л.П. Питаевського [24-25]. Був обрахований коефіцієнт рекомбінації 

для потрійних зіткнень в низькотемпературній плазмі. Для водню (Z=1) 

формула коефіцієнта потрійної рекомбінації має наступний вигляд – 
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  см3/с,  (1.7), 

де ( 1ln 2  Z  ) Λ - це кулонівський логарифм. 
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Зручний для чисельних оцінок вираз дається формулою 
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 см3/С. (1.8), 

Процес рекомбінації в цьому випадку можна розглядати як дифузію у бік 

негативних енергій електрона, що здійснює фінітний рух в полі іона. Це 

можливо тому, що характерною особливістю є мала зміна енергії (на величину 

~ m/M, де М - маса атома) при зіткненні електронів з атомами і сильна зміна 

імпульсу Тому рівноважний розподіл електронів по енергіях встановлюється 

набагато повільніше, ніж по інших змінних. Рівняння для функції розподілу 

електронів у фазовому просторі визначають з рівняння дифузії. 

Критерієм застосовності цього наближення є умова, коли зіткнення атома 

і електрона є досить швидким, так що електрон при зіткненнях можна вважати 

вільним. Тобто a/eM/mTk 2
e   (a – розмір атома). Плазма розглядалася 

низькотемпературна k٠Te << Ei, де Ei - енергія іонізації. У такій плазмі основну 

роль грають верхні рівні. У роботі проводиться порівняння коефіцієнтів 

радіаційної рекомбінації і коефіцієнта потрійної рекомбінації і робиться 

висновок, що при високій щільності плазми і низьких температурах основну 

роль грає рекомбінація при потрійних зіткненнях. 

Л.М. Біберман і співробітники розвинули модифіковане діфузійне 

наближення (МДН), в якому рівняння дифузії, що припускає безперервний 

характер зміни рівнів, вирішувалося для переходів електрона по дискретних 

рівнях [7, 28]. Це наближення побудоване подібно дифузійному, але враховує 

дискретний характер зміни енергії при переходах. З точки зору МДН, 

рекомбінація - це перехід електрона по дискретних енергетичних рівнях атома. 

Цьому процесу ставиться у відповідність рівняння дифузії, записане в кінцевих 

різницях. Модифіковане дифузійне наближення враховує не лише 

зіштовхувальні, але і радіаційні процеси. Описується як оптично прозора, так і 

щільна плазма. Реальна схема рівнів для ефективності розрахунків 

огрублюється, об'єднуючи групи енергетично близьких станів в один рівень, 

приписуючи йому сумарну статистичну вагу і середню енергію. 
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Коефіцієнт фоторекомбінації мало залежить від електронної температури. 

При низьких температурах він близько 10-12 см3/с, із зростанням температури 

коефіцієнт фоторекомбінації досягає значень 10-13 см3/С. При таких значеннях 

коефіцієнта фоторекомбінації, зіставляючи його з коефіцієнтом потрійної 

рекомбінації, отримують, що в одноразово іонізованій плазмі фоторекомбінація 

істотна, якщо  

1014٠   (1.9.) 1NT 1
e

9/2
e e

 

([Те] –эВ, [Nе] –см
-3). 

Потрійна рекомбінація електронів і атомних іонів розглядалася для 

ідеальної плазми (Те >> e2٠Ne
1/3). У такій плазмі характерний час утворення 

зв'язаного стану електрона і іона при зіткненні з часткою третього сорту багато 

більше характерного часу зштовхувального або випромінювального переходу 

між збудженими станами атома. У даних умовах коефіцієнт потрійної 

рекомбінації визначається швидкістю утворення зв'язаних станів електрона і 

іона при потрійних зіткненнях. 

Зокрема, для водневої плазми з температурою електронів в діапазоні 

1000-10000 К коефіцієнт потрійної рекомбінації зрівнюється з коефіцієнтом 

фоторекомбінації при щільності електронів Ne~(1010-1014) см-3 [1]. 

 

Рис1.1. Температурна залежність коефіцієнта фоторекомбінації електрона 

і протона. 
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Час встановлення іонізаційної рівноваги в системі визначається 

характерним часом рекомбінації і значно перевищує час встановлення 

максвелівскої функції розподілу електронів по енергіях, а також час 

встановлення рівноважного больцмановського розподілу збуджених атомів по 

енергетичних станах. В якості третьої частинки, що відносить енергію зв'язку 

електрона і іона, виступає електрон, оскільки в цьому випадку здійснюється 

найбільш ефективний обмін енергією при потрійному зіткненні. Вираження для 

коефіцієнта потрійної рекомбінації електронів і атомних іонів (1.10.) 

 

 α=С٠e10٠Na٠m-1/2٠Te
-9/2 (1.10), 

 

Величина С за експериментальними оцінками і теоретичними 

розрахунками рівна С=2,1±1,1. Вираз для α не містить параметрів конкретного 

атома, тому формула справедлива для усіх атомів. Цей механізм реалізується в 

граничному випадку високої щільності і низької температури електронів, коли 

захоплення електрона відбувається переважно у високозбуджений стан атома. 

По-друге переважають зштовхувальні переходи між збудженими станами 

атома, і роль радіаційних процесів незначна, по-третє функція розподілу 

електронів по енергіях має максвелівський вигляд. При порушенні цих умов 

потрійна рекомбінація є складною послідовністю зіштовхувальних і 

радіаційних процесів, в результаті яких змінюється стан збуджених атомів. 

Результати такого розгляду дуже чутливі до виду моделі використовуваною для 

знаходження перерізів елементарних процесів, і істотно залежать від сорту 

рекомбінуючих атомів. 

На Рис 1.2. наведено залежність коефіцієнта потрійної зіштовхувальна 

рекомбінації (КПЗР) від електронної температури для різних елементів. При 

низьких температурах КПЗР для всіх елементів описується універсальною 

залежністю (лінія 1), оскільки швидкість рекомбінації визначається часом 

проходження електроном групи високо збудженихх водородоподобних станів 

(практично однакової для всіх елементів). При більш високих температурах 
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вона вже визначається низьколежачих збудженими станами які індивідуальні 

для кожного атома.  

 

 

 
Рис 1.2. Залежність коефіцієнта потрійної зіштовхувальна рекомбінації 

(КПЗР) (α) від електронної температури для різних елементів. Лінії 2, 3, 4, 5 і 8, 

6, 7 - КПЗР для K, Cs, N, H, He, Ar відповідно. Символи: ○ - розрахунки Бейтса; 

експериментальні дані: Δ і  □ - для H, символ + для He. 

 

1.1. Рекомбінація в неідеальній плазмі 

При підвищенні щільності плазми середня відстань між зарядженими 

частинками плазми зменшується, і частинки сильніше починають впливати 

одна на одну. При цьому середня енергія взаємодії зростає. Критерієм 

ідеальності плазми по відношенню до взаємодії між зарядженими 

частинкинками може служити відношення середньої потенційної енергії 
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кулонівської взаємодії вільних зарядів в порівнянні з середньою кінетичною 

енергією їх поступального руху. 

При підвищенні щільності плазми середня відстань між частинками 

плазми зменшується, і частинки сильніше починають впливати одна на одну. 

При цьому середня енергія взаємодії зростає. Критерієм ідеальності плазми по 

відношенню до взаємодії між частинками може служити малість середньої 

потенціальної енергії кулонівської взаємодії вільних зарядів в порівнянні з 

середньою кінетичною енергією їх поступального руху. Для випадку 

невиродженої одноразово іонізованої плазми параметр неідеальності [19] має 

вигляд γ = e2٠β٠rs = e2٠β٠n1/3 де β = 1/(k٠T), де k постійна Больцмана, Т - 

температура. Величина γ є відношенням характерної енергії кулонівської 

взаємодії на середній міжчастинковій відстані rs, до середньої теплової енергії 

k٠T. Величина rs це радіус області простору, в якій знаходиться одна частинка 

(комірка Вігнера-Зейтца). Ця величина знаходиться із співвідношення (4/3) 

٠π٠ne
3 = 1, де ne - концентрація електронів. Якщо ж замість rs беруть відстань 

рівну радіусу Дебаївської сфери (φ = Ze/rD) то параметр неідеальності 

визначають як Г = e2٠β/ rD.  

Врахування впливу сильних мікрополів на рекомбінацію неідеальної 

плазми в ранніх роботах намагалися здійснювати шляхом визначення впливу 

ефектів збільшення щільності плазми [19]. Дія квазістатичних електричних 

мікрополів на атоми призводить до зникнення (нереалізації ) високозбуджених 

дискретних станів, що проявляється у випромінюванні плазми (спостережуване 

експериментальне "просвітлення" сумарних спектрів і існування вікна 

прозорості поблизу порогів фоторекомбінації). Нереалізація стану означає що в 

цьому стані не можуть знаходитися частинки і він не може бути заселений. Як 

було показано це впливає на коефіцієнти іонізації та рекомбінації. 

Досліджувалося відношення відношення α/α* коефіцієнта рекомбінації в 

наближенні ідеальної плазмі α, до його значення в неідеальній плазмі α*. 

Коефіцієнт захоплення на рівні, що не реалізовуються, в щільній плазмі 

вважається близьким за величиною до його значення для ізольованого атома. 
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Коефіцієнт рекомбінації записують у вигляді суми доданків, що описують 

вірогідність рекомбінації електрона, на n-ий рівень. Суми розпадаються на 

доданки, що описують вклад різних видів рекомбінації (фоторекомбінація, 

трьохчасткова рекомбінація, діелектронна рекомбінація). Ефекти неідеальності 

в щільній плазмі проявляються через дію електричних мікрополів. Із 

зростанням щільності відбувається зникнення (нереалізація) окремого 

дискретного електронного рівня n. Виявилось, що відношення коефіцієнтів 

рекомбінації α/α* в ідеальній і неідеальній плазмі зменшується із зростанням 

електронної щільності Ne і величина цього відношиення може складати близько 

2 порядків. Таке зменшення коефіцієнту проявлятиметься в тому, що розпад 

щільної плазми відбуватиметься помітно повільніше, ніж це можна було б 

чекати з оцінок в наближенні ідеальної плазми. Більш детальний аналіз 

механізмів впливу електричних мікрополів в плазмі на процес 

трьохчастинковвої електрон-іонної рекомбінації при збільшенні щільності 

плазми проводиться в роботі Романівського [29].  

Було відмічено, що трьохчастинкова електрон-іонна рекомбінація буває 

двох видів. Один процес рекомбінації полягає в захопленні іоном вільного 

електрона прямо на основний рівень. Інший процес рекомбінації пов'язаний з 

переходом електрона на рівні, що високо лежать, а потім вже поступовим 

ступінчастим пониженням енергії електрона до основного стану. Процес 

ступінчастої рекомбінації переважає над процесами ступінчастої іонізації для 

ударних процесів. Детальний аналіз такого типу рекомбінації проводився в 

роботах Гуревича і Пітаєвського [24-25]. Автори цих робіт наводять критерій 

переважання того або іншого різновиду рекомбінації. Швидкість прямої 

рекомбінації в основний стан домінує при виконанні умови 1
e

v
2

T 
 (де е - 

заряд електрона, vT середня теплова швидкість електрона. Аналіз Романівського 

[29] показує, що ступінчаста рекомбінація переважає для щільності плазми до 

1018 см-3, при температурі плазми 30 еВ. При менших температурах переважає 

пряме захоплення електрона. Але при збільшенні щільності зростають 
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випадкові амплітуди електричного і магнітного полів. При цьому електричні 

мікрополя руйнують структуру високозбуджених рівнів в плазмі, і цей канал 

трьохчастинкову рекомбінації закривається. Аналіз цього впливу проводиться 

на основі узагальнення теорії Гуревича-Пітаєвського. Для аналізу 

модифікуются величини, що є визначальними для рекомбінації через 

високозбуджений стан для випадку наявності мікрополя. Такою величиною є 

середній квадрат енергії, яку рекомбінуючий електрон передає вільним 

електронам в одиницю часу. Квантовомеханічний розрахунок дозволяє 

вирахувати поправки до швидкості трьохчастинкової рекомбінації по Гуревичу-

Пітаєвському. 

При точнішому квантовомеханічному розгляді швидкість рекомбінації 

через високозбуджені стани трактують як щільність потоку електронів 

"всередину" іона, що виникає за рахунок ударно-дезактиваційних переходів (у 

високозбуджених станах). При такому підході щільність потоку виявляється 

залежною від квантового стану і його заселеності. Такий підхід дає оцінки, які 

співпадають з експериментальними даними і передбачає зменшення швидкості 

рекомбінації при зростанні електронної щільності. При аналізі залежності 

швидкості рекомбінації через високозбуджений стан, від ступеню 

неідеальності, видно, що цей канал практично закритий, у випадку якщо 

ступінь неідеальності Г > 0,5. Також було показано, що магнітне мікрополе не 

впливає на трьохчастинкову рекомбінацію, а її швидкість трохи збільшується 

при зростанні температури. 

Зміна швидкості при зіткненнях електронів з атомами відбувається 

малими порціями, як для ідеальної плазми, так і для неідеальної, а залежить 

тільки від співвідношення мас електрона і атома [7]. Тому при рекомбінації 

сильнозбуджений атом поступово втрачає свою енергію. Оцінку часу зміни 

енергії захопленого електрона отримують по аналогії з "дифузією частинок" в 

енергетичному просторі [15, 24-25, 28, 29-51]. Конкретні значення коефіцієнтів 

рекомбінації отримують використовуючи різні моделі взаємодії частинок. 
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Необхідність використання різних моделей у разі щільної плазми 

пов'язані з тим, що жодна з цих моделей не дає задовільного наближення. У 

роботах Бібермана, Воробйова та ін. [23, 30] при розгляді щільної плазми 

використовувалися для сильної кулонівської неідеальності наступні моделі: 

коміркова модель і наближення найближчого сусіда. У комірковій моделі 

враховано що із зростанням щільності Дебаївський радіус екранування 

зменшується і може стати меншим середньої міжчастинкової відстані. В цьому 

випадку виявляється радіус кореляції порядку Дебаївської сфери, в якій 

міститься один іон і Z електронів, що екранують його. Електрон знаходиться в 

іонному полі ослабленому електронами.  

У наближенні найближчого сусіда обмежуються з найближчим до нього 

зарядом z = 1. У неідеальній плазмі з параметром неідеальності 1ei   

( T
nZe=

3/1
i

2

ei ) електрон завжди знаходиться в полі іона і вірогідність для 

електрона провзаємодіяти з іоном може досягати 1. Потенційна енергія 

взаємодії електрона з іоном більша його кінетичної енергії і отже повна енергія 

системи . Хоча такі електрони знаходяться поблизу іона, але доступні 

для руху області перекриваються. Через це електрони переміщаються по всьому 

простору весь час, переміщаючись від одного іона до іншого.  

0E 

Електрон в сильнонеідеальній плазмі рухається увесь час в сильному полі 

створюваному переважно найближчим іоном, і перенесення струму можуть 

здійснювати не лише вільні електрони, але і сильно зв'язані. Кінетика електрон-

електроних зіткнень в силу малості параметра неідеальності ( 1ee   ) така ж 

як і в ідеальному газі і електрон втрачає свою енергію невеликими порціями. 

Тому можна розглядати релаксацію плазми як дифузію електрона в просторі 

енергій. Швидкість теплового руху m
K~v . 

Для неідеальної плазми кінетична енергія . З розмірностних 

міркувань швидкість зміни концентрації для неідеальної плазми можна описати 

формулою 

3/12nze~K

mT

nzene
const

dt

dn
2

3/1
i

22
e

4

  і в порівнянні з ідеальною плазмою Гуревича-
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Пітаевського [7-8] швидкість рекомбінації для неідеальної плазми зменшується 

в  раз, де (
2/3

ei
mT

nzene
const

dt

dn
2

3/1
i

22
e

4

 ). Процес рекомбінації можна вважати 

швидше бінарним, ніж потрійним [32]. 

 

1.2. Моделювання рекомбінації в неідеальній плазмі 

Зважаючи на складність теоретичних розрахунків для аналізу процесів 

рекомбінації викоРиствуються методи комп'ютерного моделювання. У роботах 

О. Ланкіна [33-38] запропонована модель, що дозволяє оцінити кінетику 

зштовхувальної рекомбінації в неідеальній плазмі і обчислити у рамках методу 

молекулярної динаміки (МД) її швидкість. Було знайдено, що залежність 

швидкості рекомбінації від ступеню неідеальності істотно відрізняється від 

екстраполяції швидкості трьохчастинкову рекомбінації в неідеальну область. 

Виявлено зниження швидкості рекомбінації в сильнонеідеальній області зі 

збільшенням її неідеальності. Показано, що кінетика рекомбінації істотно 

залежить від характеру розташування іонів в середовищі. Помічено, що 

зштовхувальна рекомбінація переходить в трьохчастинкову при зменшенні 

ступеню неідеальності плазми. У неідеальній плазмі інтервал енергій станів 

іонізації, що суміжні з порогом і які зникають під дією мікрополів, має 

величину порядку потенціалу електрона в полі іона на таких відстанях (e2/ni
1/3) і 

суміжний знизу до межі іонізації, причому в цю область потрапляє значна 

частина збуджених зв'язаних станів. Рівні розширюються і перекриваються, 

утворюючи квазібезперервний спекр випромінювання. Тому класичний метод 

молекулярної динаміки застосовується для вивчення не лише вільних, але і 

зв'язаних станів електронів і іонів у рамках одного розрахунку рекомбінації в 

неідеальній плазмі. Розглядалася невироджена плазма, що складається з 

однозарядних іонів M і електронів m з співвідношення мас електрона і іона, для 

спрощення розрахунків, рівному M/m = 100. Параметр неідеальної γе 

визначається як відношення потенційної енергії до кінетичної 
e

3/1
e2

e T

ne 
 , де e, 
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nе, T це заряд, концентрація, температура електронів. Якщо враховувати тільки 

ті частинки плазми, які попадають в сферу Дебая, то параметр неідеальності 

Г = (4πne / 3)1/3 (e2/kT) змінювався в межах 0,3 ≤ Г ≤ 2.  

Параметр неідеальної γе визначається як відношення потенціальної 

енергії до кінетичної 
e

3/1
e2

e T

ne 
 , де e, nе, T це заряд, концентрація електронів, 

температура електронів.  

Число частинок в осередку бралося ~500, щоб розмір осередку був багато 

більшим радіусу екранування. Початкові умови, для моделювання з метою 

обчислення швидкості рекомбінації в неідеальній плазмі, створювалися за 

допомогою процедури такою, що складається з двох етапів. На початковому 

етапі система приводилася в стан рівноваги. У системі здійснювався пошук 

зв'язаних електронно - іонних пар по певному алгоритму. Потім робилося 

виключення з розгляду зв'язаних електрон - іонних пар. Процедура 

повторювалася до тих пір, поки не вдавалося отримати початкові умови, що не 

містять зв'язані електрон- іонні пари. Надалі робився розрахунок молекулярно-

динамічних (МД) траєкторій і встановлювалася залежність долі α електрон - 

іонних пар (відношення числа пар до числа іонів) від часу.  

Швидкість рекомбінації обчислюється як похідна залежності долі пар в 

системі від часу 
0d

d
K




 . Ця залежність виявилася близька до 

експоненціальної і не залежала від глибини потенціалу іонно - електронної 

взаємодії. При великих часах залежність долі пар від часу відхиляється від 

лінійної. Незалежність швидкості рекомбінації від вибору глибини потенціалу 

свідчить, що швидкість рекомбінації визначається областю енергій, зайнятою 

слабозв'язаними парами, а також областю енергій, що лежить між областю 

електрон - іонних пар і областю вільних електронів. Результати молекулярно-

динамічного моделювання показують:  

1) результати узгоджуються з результатами теорії трьохчастинкової 

рекомбінації в області малих значень ступеню неідеальності плазми для різних 

значень заряду;  
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2) існує граничне значення параметра неідеальності, що розділяє область де 

швидкість рекомбінації співпадає із швидкістю трьохчастинкову рекомбінації і 

область де вона істотно розрізняється (для однозарядної плазми ця межа 

знаходиться при Г=0,5).  

3) швидкість рекомбінації при високих ступенях неідеальності починає 

зменшуватись із зростанням неідеальності (для однозарядної плазми це 

відбувається при Г > 0,9, для двохзарядної плазми в області Г > 0,7, при 

подальшому зростанні заряду іона максимум частоти рекомбінації 

продовжуватиме зміщуватися в область меншої неідеальності);  

4) зштовхувальна рекомбінація в неідеальній багатозарядній плазмі 

пригнічується із зростанням заряду іонів і ступеню неідеальності плазми;  

5) механізм зменшення частоти рекомбінації в сильнонеідеальній плазмі 

зв'язаний, ймовірно, з виникненням щілини в енергетичному спектрі, 

обумовленої швидким зменшенням часу життя і концентрації слабозв'язаних 

парних флуктуацій в неідеальній плазмі із зростанням ступеню неідеальності;  

6) кРисталоподібне розташування іонів призводить до зниження швидкості 

зштовхувальної рекомбінації при зменшенні ступеню неідеальності плазми Г < 

1,4 (Z=1), Г < 0,7 (Z=2) і до її зростання при високих значеннях ступеню 

неідеальності.  

Підхід до моделювання рекомбінації за допомогою молекулярної 

динаміки використовував С.А. Майоров з співавторами [39-42]. Вони 

використовували метод динаміки багатьох частинок для дослідження функції 

розподілу електронів по енергіях. Було показано, що в результаті еволюції 

системи кулонівських частинок встановлюється квазістаціонарний розподіл, що 

відрізняється від рівноважного, больцманівського розподілу і від розподілу, 

характерного для процесу рекомбінації. При цьому, залишалися незмінними в 

часі щільність і температура електронів (тому що розподіл по кінетичних 

енергіях максвелівський, то можна ввести поняття температури). Плазма 

розглядалася як система кулонівських частинок і еволюціонує за законами 

динаміки. Таку систему називають стохастично ізольованою плазмою. Система 
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досліджувалася шляхом чисельного рішення рівнянь руху (рівнянь Ньютона) 

для системи частинок, що взаємодіють між собою і зі стінками. При 

моделюванні розглядалася повністю іонізована плазма, укладена в куб, зі 

стінками. Перші розрахунки проводилися з невеликим числом частинок 2N = 

54. В даний час в окремих випадках розглядалася система де 2N = 8000. 

Найбільше число розрахунків проводилося для 2N = 1024. У початковий 

момент часу t = 0 координати і швидкості частинок задавалися за допомогою 

генератора псевдовипадкових чисел: в більшості випадків координати і 

напрямки швидкостей - відповідно до однорідного розподілу; модулі 

швидкостей - відповідно до максвелівського розподілу для якоїсь початкової 

температури Т0. Істотний прогрес у виконанні величезного обсягу розрахунків 

став можливий завдяки створенню оригінального методу розрахунку, що 

базується на виділенні у кожної частинки найближчих сусідів і більш точному 

обліку сил діючих з їх боку. Проведені розрахунки показали, що за час порядку 

часу прольоту електронами середньої міжчасткової відстані τei формується 

стаціонарна функція розподілу електронів по повній енергії. В області 

негативних енергій розподіл, отриманий на основі модельних розрахунків має 

експоненціальний спад, (замість експоненціального зростання для 

термодинамічної рівноваги). При цьому відсутній або близький до нуля 

рекомбінаційний потік. Для того, щоб розумно інтерпретувати результати 

моделювання довелося припустити, що має місце потужний дрейф по 

енергетичній осі з області негативних енергій в область позитивних енергій 

електронів. Цей дрейф обумовлений мікрополями, створюваними усіма 

кулонівськими частинками. Результати моделювання плазми методом динаміки 

багатьох частинок (ДБЧ) вказують на існування уповільнення рекомбінації. Це 

можна пояснити тим що в області, де енергія взаємодії частинок негативна, 

взаємодія частинок носить небінарний характер. Мікрополя так сильно 

впливають, що це перешкоджає утворенню зв'язаних станів і уповільнює 

рекомбінацію, що справедливо для області метастабільної переохолодженої 

плазми. Кажуть що в класичній кулонівській плазмі рекомбінаційні процеси 
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заморожуються. Класична кулонівська плазма ідеальна. Граничне значення 

ступеню неідеальності однозарядної невиродженої плазми (γ = 0,4). Воно може 

бути досягнуто в метастабільних станах, під час відсутності зовнішнього 

впливу.  

Для існування метастабільної переохолодженої плазми необхідно, щоб 

взаємодіючі за законом Кулона частинки добре описувались законами 

класичної механіки (негативні іони повинні бути важкими), а ступінь іонізації 

повинна бути досить високою (α> 10-3). 

Коефіцієнт зіштовхувальної рекомбінації розраховувався методами 

молекулярної динаміки для ультрахолодної плазми в роботах А.А. Боброва, 

С.Я. Броніна, Б.Б. Зеленера і ін. [43-44]. Предметом дослідження була 

ультрахолодна нерівноважна рідбергівська плазма, яка фізично являє собою 

сильно охолоджену розріджену систему, що складається з атомів, збуджених до 

високих (ридбергівських) рівнів, вільних електронів та іонів. Вплив 

кулонівської взаємодії між частинками на коефіцієнт зіткнень рекомбінації 

розглядалося або аналітичними або чисельними методами в великій кількості 

робіт. У всіх роботах досліджувалася нерівноважна низькотемпературна плазма 

з електронною температурою більше тисячі градусів. Термодинамічні 

параметри такої плазми Те ~30 К, концентрація Ne ~ 1010 см-3 [43]. Параметр 

неідеальності для таких умов може бути γе ~ 20. Плазма досліджувалася 

методом молекулярної динаміки на моделі ультрахолодної плазми. 

Розглядається електронейтральна водневодоподібна плазма де однойменні 

заряди взаємодіють за законом Кулона. Різнойменні заряди взаємодіють за 

законом Кулона, скоригованим на малих відстанях r < r0 (r0 варіювалося від від 

1 до 10 радіусів Бора), взаємодія вважається постійною, рівною e2/r0. Маси 

частинок рівні реальним масам протона і електрона. Виходячи з 

експериментальних умов, в моделі можна знехтувати всіма процесами, крім 

зіткнень. Рух частинок розглядається як класичний тому, що теплова довжина 

хвилі багато менша середньої відстані.  
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Для дослідження процесів, що відбуваються в плазмі, використовувався 

метод прямого чисельного моделювання систем багатьох частинок - метод 

молекулярної динаміки. Цей метод полягає в чисельному рішенні класичних 

рівнянь руху для кожної частинки системи. Таким чином метод дозволяє з 

перших принципів розрахувати повну залежність координат і імпульсів від часу 

для кожної частинки системи. Далі можна отримати будь-які спостережувані 

фізичні величини, часи релаксації, розподілу частинок за швидкостями і 

енергіями, статистичні ваги станів, кореляційні функції швидкості та інші 

кінетичні характеРистики. Сучасні обчислювальні потужності дозволяють 

безпосереднє моделювання кулонівських системи лише з кількох сотень 

частинок. Мінімально достатня кількість частинок для моделювання залежить 

від вибору конкретних граничних умов, в які поміщаються частинки, і є 

предметом додаткового дослідження. Зазвичай, використовують періодичні 

граничні умови. При цьому частинки поміщаються в куб заданого об´єму – 

комірку моделювання, при перетині частинкою межі куба, вона з'являється у 

протилежній грані з постійною швидкістю.  

При вивченні плазми методами молекулярної динаміки [43-44] в першу 

чергу визначалася температура вільних електронів по близькості розрахованої 

функції розподілу до кривої Гаусса в області енергій E ≥ Te , де Te - це 

температура електронів. За функцією розподілу електронів розраховується 

коефіцієнт рекомбінації і підбирається інтерполяційна формула. Для області 

слабонеідеальної плазми, де ступіть неідеальності γе ≤ 0,2, ця інтерполяційна 

формула збігається з формулою Гуревича-Пітаєвського, так званим законом «Т-

9/2» і результати аналітичних обчислень збігаються з результатами 

моделювання. Для значень ступеню неідеальності γе > 0,5 коефіцієнт 

рекомбінації α ~ Te
-2. Результати моделювання плазми методом молекулярної 

динаміки показують, що в області γе = 1 рекомбінація сповільнюється, що 

пояснюється врахуванням багаточастинкових взаємодій, який призводить до 

зміни розподілу енергетичних станів електронів в порівнянні з ідеальним 

випадком. Разом з парними станами з'являються і багаточастинкові стани. 
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Рекомбінаційний потік через такі стани менший ніж через парні. Крім того в 

міру зростання неідеальності цей потік стає меншим, так як область 

квазівільних станів розширюється.  

 

1.4. Експериментальні методи вивчення рекомбінації в щільній 

плазмі 

Методи генерації плазми в лабораторних умовах відрізняються різно-

манітністю, що призводить до різних параметрів плазми, що генерується. У 

стандартному випадку коефіцієнт рекомбінації вимірюють визначаючи 

швидкості рекомбінації електронів і позитивних іонів при розпаді розряду 

(зміні щільності електронів в розряді) після вимкнення напруги що підтримує 

цей розряд. Експерименти проводилися при відносно високій щільності іонів (~ 

10-12 - 10-13 см-3). Досліджувалися аргон, цезій, ртуть, і гелій для яких ефективне 

значення коефіцієнта рекомбінації дорівнювало (2 - 4)٠10-10 см3/сек [20]. Як 

правило, і в інших експериментах коефіцієнти електрон-іонної рекомбінаціі 

визначаються за даними по швидкості зменшення щільності електронів в 

плазмі, що розпадається [9, 15]. 

В роботі [46] досліджувався розпад водневої плазми на установках типу 

стелларатор. У цих експериментах концентрація плазми визначалася методом 

фазового зміщення в пучку мікрохвильового випромінювання. Коефіцієнт 

рекомбінації визначався по спаду залежності dNe / dt, а Te вимірювалася по 

відносній населеності високозбуджених рівнів. Отримані експериментальні 

точки добре відповідають залежності α ~ T-9/2, і експерементальні значення 

співпадали з розрахованими теоретично з точністю 30%. Коефіцієнт 

рекомбінації α ~ 5٠10-13-10-12 см3/сек, при значенні Ne ~10-13 см-3, та зміні 

температури (1-2,5)٠103 К. Значення коефіцієнтів рекомбінації отримані тим же 

автором в роботі [47] добре співпадають з кривою залежності α ~ T-9/2, хоча 

коефіцієнт рекомбінації визначався для гелію, що підтверджує факт відсутності 

залежності коефіцієнта рекомбінації від типу середовища в якому відбувається 

рекомбінація. 
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Коефіцієнт рекомбінації для водневої плазми при більш високих 

температурах, ніж в [46, 59] досліджувався Крегсом в роботах[47-48] при 

дослідженні розпаду плазми, створюваної потужнострумовим іскровим 

розрядом. Досліджувався розряд у водні та аргоні при тиску газу близько 1 

атмосфери, при струмі близько 100 А, тривалістю близько 2-4 мкС. Щільність 

плазми при цьому досягала величини Ne ~ 1017см-3, а температура (1-1,5)٠103 К. 

Залежність α від Т добре відповідала α ~ T-9/2 для температур в районі 2٠103 К –

 16٠103 К. Перехідні процеси в розрядній плазмі зазвичай вивчають, створюючи 

різку зміну зовнішніх умов існування плазми, найчастіше струму або напруги 

[47].  

Для приблизно таких же концентрацій електронів Ne~1016 - 1017см-3, але 

більш високих температур (8,2-9,2)٠103 К рекомбінацію в ксеноні досліджували 

вимірюючи швидкість наростання лавинної іонізації за сильною ударною 

хвилею. Параметри Ne і T отримували досліджуючи поглинання і пропускання 

мікрохвильового випромінювання за сильною ударною хвилею. Початкове 

значення концентрації визначали за відомими умовами за фронтом відбитої 

ударної хвилі. Експериментально одержаний коефіцієнт рекомбінації добре 

збігався з теоретичними значеннями і відповідав залежності α ~ T-9/2 [50]. 

В роботі [49] наводяться дані про виміри всього комплексу параметрів 

плазми - концентрації і температурі електронів та тиску плазми. Вимірювання 

коефіцієнта рекомбінації проводяться після різкого вимикання струму. Автори 

роботи відмічають що для щільної плазми можна визначити тільки так званий 

"символьний" коефіцієнт рекомбінації 2
eN р

e

dt

dN  . Тут "символьний " 

коефіцієнт рекомбінації описує спільну дію двох протилежних елементарних 

процесів, іонізації і рекомбінації при високих температурах та щільностях 

електронів. Тобто тут наводиться кінетика балансу заряджених частинок в 

плазмовому каналі. Для цих умов немає можливості коректно врахувати 

іонізаційні процеси. Тому в щільній плазмі αр втрачає ясний фізичний зміст 

коефіцієнта рекомбінації. О.А. Малкін пропонує назвати цю величину 
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коефіцієнтом розпаду, вказуючи що вона враховує спільну дію іонізації і 

рекомбінації [49]. Малкін використовує у своїх розрахунках теорію 

модифікованого дифузійного наближення (МДН) розроблену Л.М. Біберманом, 

В.С. Воробйовим і І.Т. Якубовим [7]. Для температур в діапазоні від 3,7٠ 103К 

до 55٠103К електронна концентрація Ne мінялася в діапазоні 3٠1015 см- 3 до 

2٠1017см-3. Дані теорії МДП співпали з розрахунками Бейтса [9, 10] і 

експериментальними даними. Для температур менших 20 000К коефіцієнт 

рекомбінації співпадає з коефіцієнтом розпаду з точністю меншою 30% і може 

бути відразу ж визначений з експериментальних даних. У цьому діапазоні 

температур відсутня залежність коефіцієнта рекомбінації від температури. Було 

встановлено, що швидкість рекомбінації обмежується енергіями в діапазоні між 

основним і першим збудженим станом, що випромінювання може впливати на 

інтенсивність рекомбінації тільки для резонансних переходів для 

низькотемпературної частини розпаду, і основним механізмом зниження 

концентрації вільних електронів служить трьохчастинкова рекомбінація у 

пРисутності електрона, а поповнення концентрації вільними електронами 

здійснюється за рахунок зіткненнь, що призводять до збудження на верхній 

рівень, з поступовою міграцією по рівнях і відривом від атому.  

Подібна експериментальна методика дослідження щільної плазми 

застосовувалася в роботі [50]. На стаціонарний дуговий розряд накладалося 

імпульсне електричне поле тривалістю 5٠10-8 с, що дозволяло отримати 

нерівноважну аргонову (Ar) плазму. Коефіцієнт рекомбінації для плазми 

визначався по спаду концентрації електронів. Концентрацію ж електронів 

визначали по інтенсивності світіння ряду ліній і суцільного спектру в різні 

моменти проходження імпульсу по відношенню до їх інтенсивності в 

стаціонарній дузі. Заселеності збуджених рівнів визначались в різні моменти 

часу, оскільки для стаціонарної дуги ці величини відомі. Максимальна 

концентрація електронів склала 2·1016 см-3. Спад електронної концентрації 

визначався протягом 1 мкс, і отриманий коефіцієнт об'ємної рекомбінації 

становив α = 4·10-11 см3сек-1 при температурі 9000К. 
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Цікаві результати отримані [45]. В цій роботі досліджувався розпад 

плазми з початковою електроною концентрацією Ne =1016 см-3. Спостерігалась 

зміна типу рекомбинації. 

 

1.5. Висновки до першого розділу  

При досліджені рекомбінації використовуються різні підходи: 

теоретичний аналіз, моделювання, різні експериментальні методики але єдиної 

точки зору на рекомбінацію в не має. Для щільної плазми, близької мало 

визначених експериментальні відомостей, особливо, про параметри 

рекомбінації. 

Залежності коефіцієнта рекомбінації α від температури має ~ « T -9/2» в 

діапазоні електронних концентрацій Ne < 1017. При більших електронних 

концентраціях починають грати роль ефекти неідеальності, які враховують 

зростаючу роль колективних явищ так, як з’являються багаточасткові стани, і 

температурна залежність змінюються для ступенів неідеальності γе > 0,5 

коефіцієнт рекомбінації α ~ Te
-2. Але для щільної плазми доцільно ввести 

коефіцієнт розпаду який враховує термічну іонізацію і має той же метод 

визначення, як і коефіцієнт рекомбінації. Це дає можливість визначити 

швидкість зниження концентрації плазми.  
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РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ІОНІЗАЦІЇ ТА 

РЕКОМБІНАЦІЇ ЩІЛЬНОЇ ВОДЯНОЇ ПЛАЗМИ 

 

Випромінювання імпульсного розряду у воді відрізняється від 

випромінювання імпульсного розряду у газах і вакуумі. У воді ударна хвиля 

відокремлюється від границі розрядного каналу і тому ударна хвиля на границі 

не екранує випромінювання плазми розрядного каналу, де плазма має більшу 

щільність. У газах ми бачим випромінювання плазми на фронті ударної хвилі, 

де вона має більшу щільність і температуру, ніж плазма у розрядному каналі. У 

газі ми спостерігаємо випромінювання фронту уданої хвилі, а не розрядного 

каналу. 

2.1. Імпульсний розряд у воді ( ІРВ) 

Протікання електричного розряду в рідині умовно можна розділити на 

три стадії: передпробійну, активну і пасивну [51-54, 121, 122]. 

Передпробійна стадія триває з моменту подання напруги на електроди, 

утворенням ниткоподібних газових каналів - лідерів. Під впливом високої 

напруги проходить нагрівання газу і його іонізація, яка завершується 

електричним пробоєм парів води. Далі починається активна стадія розвитку 

розряду, при якій лідер розвивається в плазмовий канал, що має високу 

провідність. В результаті швидкого (від одиниць до десятків мікросекунд) 

виділення великої кількості енергії (близько 105 Дж) відбувається нагрів 

речовини в каналі до температур рівних 10000 - 40000 К. 

Канал при цьому розширюється зі швидкістю до декількох сотень метрів 

в секунду. В результаті такого розширення виникає і поширюється інтенсивне 

гідродинамічне збурення, що має характер хвилі стискування з розривом на 

фронті ударної хвилі. Цей етап розвитку розряду називають канальною стадією. 

Канальна, або активна, стадія розряду завершується з припиненням струму і 

переходить в пасивну стадію. На пасивній стадії канал розряду поступово 

перетворюється в парогазову порожнину. 
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Лідер має складну химерну форму, оскільки це обумовлено початковими 

неоднорідностями статистичного характеру. Часто виникає корона лідерів, 

один з яких сполучає електроди і розвивається в канал. Складна викривлена 

форма лідера впливає на подальший розвиток процесу. При цьому утворюються 

плазмові канали складної форми, різної довжини і випадковим місцем 

розміщення, що приводить до великих розходжень при діагностиці плазми 

каналу іскрового розряду у воді. Для утворення каналу правильної 

конфігурації, довжини, визначеного розташування розряду, зменшення 

невідтворюваності каналу і статистичних затримок пробоїв розрядного 

проміжку використовують схему з ініціаціюванням за допомогою вибухаючого 

дротика. 

Для ініціаціювання розряду електроди сполучають тонким провідником 

діаметром десятків мікрон. При пропусканні струму провідники нагріваються, 

плавляться, і випаровуються. При цьому електроди виявляються сполученими 

газовим каналом, що складається з пари провідника і рідини, за формою 

наближеної до форми провідника, що ініціює розряд. Пробій відбувається по 

паровому каналу. Це дозволяє запрограмувати місце локалізації каналу, момент 

пробою і його форму. Розряд, що ініціюється провідником досліджувався на 

експериментальній установці для дослідження водяної плазми. 

На відміну від імпульсних розрядів у газах, навіть при високих 

початкових тисках і імпульсних розрядів у вакуумі при розрядах у воді можна 

досягти більш високих значень концентрацій заряджених частинок в 

плазмовому каналі. Це звязано з тим, що плазмовий канал оточений 

квазінестискуваною рідиною – водою, яка на декілька порядків має більшу 

щільність ніж стиснені гази і, відповідно, інерційні властивості поверхні каналу 

розряду. При цьому плазмовий канал порівняно повільно розширяється 

внаслідок чого розпад плазми значно сповільнюється.  

 Особливості протікання електричного розряду у воді були використані 

для дослідження рекомбінації в водяній плазмі.  

 

 



 56

2.1. Методика дослідження розрядів в рідині 

Експериментальна установка була розроблена і створена в Інституті 

ядерних досліджень. Електрична частина установки складалася з генератора 

імпульсів струму (ГІС), експериментального баку з прозорими вікнами, 

розрядного вузла, схеми керування і вимірювальних стендів.  

ГІС це конденсаторна батарея з ємністю 14,6 мкФ, індуктивністю 

розрядного контуру 0,43 мкГн і з робочою напругою що змінюється в межах 3 - 

37 кВ (що дає можливість запасати енергію 10 кДж). Конденсаторна батарея 

запускалась за допомогою керованого вакуумного розрядника. Система 

керування дозволяла здійснювати синхронізацію запуску ГІС з 

вимірювальними стендами.  

Амплітуда та швидкість збільшення струму змінювалась на розрядному 

проміжку за допомогою варіації початкової напруги в межах 3÷37 кВ. При 

цьому швидкість наростання струму в першому напівперіоді змінювалася в 

межах cA
dt

dJ
/10)294,1( 9 . 

Схема експериментальної установки приведена на Рис. 2.1. 

 

Рис.2.1. Схема експериментальної установки, для вимірювання 

електричних параметрів плазми в каналі (падіння напруги на розрядному 

проміжку і величину сили струму в каналі). C – ємність 14,6 мкФ, Lк - 

індуктивність контура 0.43 мкГн, R - власний опір контура, КР – керований 

вакуумний розрядник, ВП - вибухаючий провідник (дротинка), Бв - бак з водою, 

Rш - шунт. 
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Розрядний вузол установки має коаксіальний токопровід з розмірами, що 

дозволяють досліджувати плазму без впливу відбитих ударних хвиль. Розміри 

експериментального бака дозволяли коректно вимірювати просторово-часові і 

спектральні характеРистики розряду протягом 200 мкС. При періоді розряду 15 

мкс цього часу виявилося достатньо для вимірювань, так як в залежності від 

початкових умов на протязі цього часу плазмовий канал в основному релаксує.  

Електричні параметри фіксувались за допомогою осцилографа з 

пам´яттю, і зберігались на рентгенівській фотоплівці РФ – 3 (значення струму у 

розрядному колі і напругу на розрядному проміжку на протязі всього часу 

протікання струму в розряді). Для експериментального визначення коефіцієнтів 

розпаду (а також іонізації та рекомбінації) необхідно мати концентрації 

електронів (Ne), атомів (Nа), температури плазми та хід цих параметрів в часі.  

 

2.2. Методика реєстрації оптичних спектрів ІРВ 

Оптична схема реєстрації розгорток в часі спектрів аналогічна схемі, 

описаній в роботі [55] і складалась з модифікованої високошвидкісної 

установки ВФУ-1 з спектральними приставками. Камера працювала в режимі 

покадрової зйомки спектру, з покадровою і часовою роздільною здатністю 

(кіноспектрограф). Зміни які були внесені в звичайну схему ВФУ-1 дозволили 

збільшити світлосилу установки порівняно зі стандартною майже у два рази, за 

рахунок того, що стандартний об’єктив з фокусною відстанню 21 см замінили 

на об’єктив з фокусною відстанню 28 см. Внаслідок цього зображення каналу 

розряду на щілині кіноспектрографа зменшилось в ~ 1,8 рази, а на плівці ~ 2,1 

рази, що дозволяло вимірювати розподіл інтенсивності випромінювання 

ділянки каналу. Було використано пристрій для калібрування плівки по 

почорніннях практично лінійне у всьому спектральному діапазоні, що дозволяє 

перекрити діпазон почорнінь плівки, що відповідало інтенсивності 

випромінювання плазми при температурі (6 - 39) • 103К. 

 Оптична схема для отримання розділених в просторі і в часі спектрограм 

зображено на Рис.2.2. 
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Рис.2.2. Оптична схема для отримання розділених в просторі і в часі 

спектрограм. 1 - еталонне джерело ев- 45, 2 - компенсаційний бачок, 3 - 

поворотні дзеркала, 4 - експериментальний бак, 5 - об'єктив, 6 - щілина 

спектоприставки, 7 - мікроскоп, 8 - спектроприставка, 9 - камера ВФУ- 1, 10 - 

плівковий десятиступінчастий ослаблювач, 11 - дуговий генератор, 12 - 

об'єктив. 

Оптична схема для вимірювання радіуса каналу і ударної хвилі зображено 

на Рис.2.3. 

 

 

Рис.2.3. Оптична схема для вимірювання радіуса каналу і ударної хвилі з 

пристроєм прив'язки початку розширення каналу до електричних 
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характеристик. 1 - еталонне джерело ЕВ-45, 2 - експериментальний бак, 3,4 - 

поворотні дзеркала, 5 - об'єктив, 6 - діафрагма, 7 - світлофільтр, 8 - дзеркало, 9 

об'єктив. 10 - дзеркало з отвором, 11 - фотоелектронна приставка, 12 - 

мікроскоп, 13 - камера ВФУ. 

 

2.3. Методика визначення температури плазми імпульсного розряду 

в рідині 

Температура імпульсних розрядів у воді та її хід в часі визначалась по 

інтенсивності суцільного спектру в вибрані моменти часу. Для цього 

одержували неперервні або дискретні розгортки в часі спектрів 

випромінювання ІРВ, які реєструвались на високочутливу аерофотоплівку 

«Ізопанхром» (тип 24, тип 17, тип 22*) КН-4-С або іншого типу. Проводилась 

калібровка плівки по почорнінню з допомогою еталонного джерела ЕВ-45 

[56,57] та ступінчатих послаблювачів з виміряними коефіцієнтами поглинання 

[49]. Потім методом гомохромного фотометрування визначалась інтенсивність 

випромінювання плазми і визначалась яскравісна температура на певній 

довжині хвилі в фіксований момент часу.  

Точність визначення інтенсивності методом гомохромного 

фотометрування була не гіршою 10-12% [59]. Вимірювання яскравісної 

температури проводились в діапазоні спектру 360-700 нм. Температура 

визначалась по величині почорніння високочутливих аерофотоплівок, які 

калібрувались по інтенсивності з допомогою еталонного джерела ЕВ – 45 та 

ступічатого ослаблювача на кожній довжині хвилі. Почорніння плівки 

перераховувалось в інтенсивність випромінювання, яке однозначно на певній 

довжині хвилі зв’язане за формулою Планка з яскравісною температурою. В 

інтенсивності випромінювання абсолютно чорного тіла (АЧТ) по формулі 

Планка враховувалось вимушене випромінювання. З появою реабсорбованих 

ліній вимірювалась максимальна по променю спостереження температура з 

інтенсивності в максимумі випромінювання реабсорбованої лінії Н. При цьому 

враховувались поправочні коефіцієнти, які додають поправку через вплив на 
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інтенсивність випромінювання, ступіню неоднорідності каналу та впливу 

оптичної товщини. 

На Рис.2.4. приведено хід в часі яскравісної температури імпульсного 

розряду у воді (ІРВ). Як видно з Рис.2.4., значення яскравісної температури, 

визначеної на різних довжинах хвиль суттєво відрізняються, особливо на 

початковій, активній, стадії розряду, де проводиться інтенсивний внесок енергії 

в канал. По мірі розпаду плазми значення яскравісної температури 

зближуються. 

Причому в деяких режимах спостерігається двократна різниця в 

температурі, а значення Тя в фіолетовій області, як правило (при малих 

кількостях металу в плазмі ІРВ), вища, ніж Тя в червоній області спектру [61].  

 

 

Рис.2.4. Залежність від часу яскравісної температури плазми ІРВ (W = 20 

мкм, U = 37 кВ, l = 40 мм, L = 0.43 мкГн) виміряної на різних довжинах хвиль ; 

=200 нм (лінійна екстраполяція), 2 -  = 400 нм , 3 -  = 550 нм, 4 -  = 700 нм. 
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Тому при визначенні концентрацій атомів, електронів і іонів велись 

розрахунки для двох-чотирьох значень температури, виміряних або 

екстрапольованих в ультрафіолетову область (200 нм) – (область пропускання 

водою випромінювання). 

 

2.4. Методика дослідження динаміки розширення плазмового каналу 

Дослідження динаміки розвитку плазмового каналу проводилося за 

допомогою пристрою реєстрації швидкоплинних процесів за допомогою 

високошвидкісної установки ВФУ-1 [59, 60]. Для дослідження розмірів і форми 

каналу використовувалося імпульсне джерело світла, що дозволяло здійснити 

підсвічування каналу (Рис 2.3). Підсвічування каналу дозволяє визначити 

реальні розміри каналу і його форму, які для самосвітної частини плазмового 

каналу після заломлення на кордоні з водою набагато менші справжніх 

розмірів. [61]. Для отримання пучка близького до паралельного, перед 

передньою площиною капіляра 1 джерела ЕВ-45 розміщувалася лінза 2 таким 

чином, щоб ця площина перебувала у фокусі лінзи діаметром 160 мм. 

Радіус каналу r реєструвався протягом 250 мкс з одночасною реєстрацією 

фронту ударної хвилі на протязі 30-40 мкС. Вимірювання радіусу фронту 

ударної хвилі необхідно для достовірного визначення тиску на поверхні каналу. 

Ця схема дозволяє здійснити прив'язку в часі початку розширення каналу до 

моменту подачі напруги на розрядний проміжок [65,66]. Приведена оптична 

схема вимірювань дозволяє проводити безперервну фотореєстрацію 

поперечних розмірів каналу у вузькому спектральному діапазоні з 

підсвічуванням паралельним пучком світла. За допомогою дзеркал, діафрагм і 

мікроскопа проводилася точне розташування зображення на середину плівки. 

Фотоелектронна приставка дозволяє здійснити прив'язку в часі початку 

розширення каналу до осцилограми електричних характеРистик розряду з 

точністю до десятої частинки мкС. Використання паралельного пучка 

дозволяло здійснювати тіньову зйомку з найменшими спотвореннями і 
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одночасно виявляти оптичні неоднорідності такі як радіус фронту ударної 

хвилі, на фронті якої відбувається зміна показника заломлення. 

Для досліджень ходу радіусу каналу (rк) в часі, поведінки радіусу фронту 

ударної хвилі (rф) використовувалася безперервна фотореєстрація розширення 

каналу і rф. На Рис 2.5. приведена типова фоторегістрограма розширення 

каналу, отримана при підсвічуванні його за допомогою імпульсного джерела 

світла типу ЕВ- 45, потік випромінювання якого перетворювався в паралельний 

пучок. На фоторегістрограмах видно ударні хвилі, що утворюються при 

вибухах провідника, а також після пробою парів металу при інтенсивному 

введенні енергії в канал. Після відходу ударної хвилі видно плазмовий канал в 

самосвіченні, оскільки паралельні промені підсвічування за рахунок явища 

рефракції на градієнтах тиску, що утворюються між фронтом ударної хвилі і 

каналом, відхиляються і не потрапляють у вхідний об'єктив вимірювальної 

схеми.  

 

Рис 2.5. Фоторегістограма розширення плазмового каналу з 

підсвічуванням від джерела ЕВ-45. W (вольфрам): діаметр d = 20 мкм, довжина 

дротика l = 40 мм, напруга на розрядному проміжку U = 7,5 кВ, розгортка t = 20 

мкС. 

 

Починаючи з 5 - 9 мкс, видно дійсний тіньовий радіус каналу. Виміри 

радіусу каналу проводилися не менше двох разів за однакових початкових 
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умов. За " 0" часу відліку приймався момент подання напруги на розрядний 

проміжок. Прив'язка проводилася по осцилограмах, що отримуються на 

осцилографі С8 - 2, на один вхід якого подавався сигнал з дільника напруги, а 

на другий з фотоелектронної приставки. Принцип роботи схеми Рис.2.3. 

аналогічний [65, 66]. За допомогою об'єктива 5 (і поворотних дзеркал 4,3 

збільшене в ~ 4,5 рази різке зображення плазмового каналу 4 проектувалося на 

діафрагму 6. На ній були встановлені спеціальні мітки, що дозволяють 

виставляти ініціюючий розряд провідник (ІРП) точно по центру діафрагми, і, 

відповідно, на кадрах плівки. Цими знаками користувалися для знаходження 

однієї і тієї ж точки розряду при фотометруванні плівки. 

Далі напівпрозорим дзеркалом 10 світловий пучок розщеплюється на два 

з співвідношенням інтенсивностей ~ 1 до 10. Більш інтенсивний пучок 

об'єктивом 11, розміщеним за межами камери СФР, проектувався крізь 

вертикальну щілину на дзеркало що обертається 13. Щілина служила 

обмежувачем часу експозиції на плівку і встановлена на такій відстані від 

іншого об'єктива камери Індустар -23 (13), що її зображення різко 

проектувалося на фотоплівку камери, яка працювала в режимі 

фоторегістратора. Відбившись від дзеркала пучок світла, потрапляв на 

чотирьохрядну лінзову вставку і проектувався на плівку типу КН-4С, яка і 

реєструвала світловий потік, що випромінюється плазмою. Другий пучок світла 

лінзою 9 фокусувався на дзеркало 10, що розділяє його ще на два. один пучок, 

що пройшов крізь отвір діаметром d = 0,5 мм в відбиваючому шарі дзеркала, 

після відбиття від дзеркала 8 з поверхневим шаром проектувався лінзою 9 

вузьким пучком на вхідний отвір фотоелектронного пристрою реєстрації світла 

11. Як приймач використовувався малошумлячий фотоелектронний 

помножувач ФЕП-64, сигнал з якого після проходження через повторювач 

подавався на один з каналів осцилографа С-8-2 з пам'яттю. Відбитий дзеркалом 

8 пучок, після відбиття від дзеркала 10, потрапляв в окуляр мікроскопа 12, за 

допомогою котрого проводили точну настройку ІРП, а також капіляра 

підсвічування джерела ЕВ-45 на різкість. Для вибору вузького спектрального 
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діапазону використовувалися інтерференційні світлофільтри 7, в смугу 

пропускання котрих не потрапляли лінії поглинання атомів металів ІРП, водню, 

кисню, а також продуктів реакції металів з атомами, що утворювались при 

розпаді молекул води. Світлофільтри установлюють поблизу діафрагми 6 до 

першого розщеплення пучка. Використовувалися світлофільтри з максимумами 

пропускання випромінювання на довжинах хвиль λ = 3660, 4630, 4750 і 6670 Ǻ 

з пропускною здатністю 120 Ǻ. Смуги пропускання інтерференційних 

світлофільтрів вимірювалися за допомогою стрічкової вольфрамової лампи СІ8-

200, монохроматора УМ-1 і фотоелектронної приставки. 

Стандартний дев'ятиступеневий послаблювач дозволяє калібрувати 

плівку тільки в діапазоні відносних інтенсивностей ~ в 10 разів. Для вирішення 

цієї проблеми була потрібна калібровка плівки в діапазоні послаблення ~ 1: 100. 

Відомо [67, 68], що фотографічна широта плівки КН-4С, тобто область 

почорнінь, де зберігається пряма пропорційність між оптичною щільністю і 

логарифмом експозиції ~ 1. Корисна ж фотографічна широта, фотоплівки 

відповідає різниці логарифмів почорнінь ~ 2 (фактично це область почорнінь, 

де фотоматеріал може передавати деталі без спотворень). Таким чином, якщо 

прокалібрувати плівку в цьому діапазоні, то можна вимірювати відношення 

інтенсивностей, що відрізняються приблизно в 100 разів. Але точність 

вимірювань в області великих почорнінь при цьому трохи зменшується. На 

ділянках після точок перегину проводилося калібрування плівки в широкому 

діапазоні за допомогою стандартного дев'ятиступеневого послаблювача і з 

використанням сірого фільтру 7. Знаючи коефіцієнт пропускання фільтру в 

даному спектральному інтервалі, можна провести зшивання двох ділянок у 

характеристичну криву. Необхідно враховувати також зміну коефіцієнта 

пропускання дев'ятиступеневого послаблювача в різних оптичних діапазонах 

[59]. 

Розроблена оптична схема за допомогою фотоелектронної приставки 

дозволяла отримувати прив'язку за часом моменту початку розширення каналу 

до моменту подачі напруги на розрядний проміжок, що дало можливість в 
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подальшому досить точно визначати провідність плазми і інші параметри 

розряду. Осцилограма прив'язки за часом моменту початку розширення каналу 

до моменту подачі напруги на розрядний проміжок показана на Рис 2.6. На 

ньому приведена типова осцилограма падіння напруги і фотоструму, що 

дозволяють здійснювати точну прив'язку початку розширення каналу до 

моменту подачі напруги на розрядний проміжок. Як видно на малюнку, таке 

запізнення може складати декілька мікросекунд. З цієї причини зрозуміла 

необхідність точної прив'язки початку розширення каналу до моменту подачі 

на нього напруги. Час затримки можна отримати, визначивши по осцилограмі 

проміжок часу між підйомом променя на верхній кривій (моментом подачі 

напруги на розрядний проміжок) і моментом зниження величини фотоструму, 

який отриманий від зміни впливу на фотоелектронний помножувач (ФЕП) 

інтенсивності випромінювання підсвічуючого джерела, коли його починає 

перекривати ударна хвиля від каналу, що розширюється (Рис 2.5., Рис 2.6.).  

 

Рис 2.6. Осцилограма напруги на розрядному проміжку і струму ФЕП. 

W (вольфрам): діаметр d = 20 мкм, довжина дротика l = 40 мм, напруга на 

розрядному проміжку U = 7,5 кВ, швидкість розгортки V = 1 мкс/кл. 

 

Але в деяких випадках, наприклад при ініціюванні розряду провідниками 

з константана, вуглецю, ніхрому, нікелю та деяких інших матеріалів, затримка 

пробою, а відповідно, і початок розширення каналу затягується на кілька 

десятків мікросекунд.  

 



 66

 2.5. Дослідження зміни в часі форми і структури і канала ІРВ. 

Дослідження форми каналу проводилось при ~10 зменшенні зображення 

в плазмового каналу при фотографувані в покадровому режимі. Підсвічування 

виконувалось параллельнім пучком від імпульсного джерела світла типу ЕВ-45 

з тривалістю світлового імпульса 300 мкС. В залежності від початкових умов 

для каналів довжиною 40 мм, на фотознімках каналу не спостерігалось 

спотворень форми каналу на протягом протягом інтервалу часу 200-240 мкс від 

початку розряда.  

Було помічено [69] що при конусній конфігурації електродів плазмовий 

канал має циліндрічну форму, з невеликими куполообразними утовщенями 

поблизу електродів. При цьому протягому усієї довжини каналу поперечні 

розміри змінівалися незначно, Це дозволяє проводити вимірювання радіуса 

каналу один раз на на всій довжині каналу. Така мала зміна зміна поперечних 

розмірів каналів можливо свідчить про рівномірний розподіл тиску по всьому 

обєму плазмового канала. Якби це було не так, то це приводило б до 

збільшення швидкості окремих частин каналу і локальної зміни форми каналу. 

Радіус каналу однозначно пов'язаний зі зніченням тиску в каналі. При 

більшому оптичному збільшені ~(1:1) були помічени незначні неоднорідності 

форми каналу ~0,5 мм. Так що при довжині канала десятки мм що на два 

порядки перевищує прозміри неонорідностей можна вважати поверхню канала 

гладкою. Мала неоднорідність форми каналу дозволяє вважати канал канал 

суцільним гладким поршнем, що розтискує воду. Спостерігалось що канал 

залишаеться циліндричним аж до 240 мкс при довжині дротика 40 мм і не 

перетворюється на сферу.  

На ВФР грамах пізньої стадії видно що плазмовий канал неоднорідний, 

на місці, де вибухав дротик спостерігається керн, що більш яскраво світиться 

(центральна область). Керн має впорядковану поперечну стратифікацію з 

розмірами страт ~ 0,5 мм. З часом розміри страт змінюються в залежності від 

умов введення енергії в канал. Незважаючи на наявність страт промениста 

теплопровідність повинна приводити до вирівнювання температури по перерізу 
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каналу. Тому можно припустити що стратифікація каналу на пізніх стадіях 

існування пов’язана з нерівномірним розподілом домішок з атомів металу 

вибухаючого дротика. На Рис 2.7. показан розвиток плазмового каналу. 

 

 

 

1. 3 мкс, 11 мкс;  

 

 

 

2. 59 мкс, 67 мкс;  

 

 

 

 

3. 91 мкс, 99 мкс; 

 

 

Рис 2.7. ВФР розвитку плазмового каналу для режиму розряду товщина 

ініціюючого дротика W – 20 мкм, напруга U– 10 кВ, довжина ініціюючого 

дротика l – 40 мм, індуктивність L – 0,43 мкГн. 1. 3 мкс, 11 мкс; 2. 59 мкс, 67 

мкс; 3. 91 мкс, 99 мкс; 

 

На Рис 2.8. показано зміну форми канала імпульсного розряда в рідини 

 



 68

 

Рис 2.8. ВФР грамма форми канала імпульсного розряда в рідини. 

 

На Рис . 2.9.  показана залежність радіусу світіння від часу. 

  

Рис 2.9. Залежність радіса канала 1 і радіуса самосвічення 2 від часу. для 

режиму розряду товщина ініціюючого дротика W – 20 мкм, напруга U– 20 кВ, 

довжина ініціюючого дротика l – 40 мм, індуктивність L – 0,43 мкГн.  

  

Оскульки на границі канал вода спостерігаеться перехід плазма рідина, і 

коефіцієнт заломлення рідини більше коефіцієнта заломлення плазми 

спостерігаеться явише повного внутряшнього відбиття. Тому ми бачимо що 

справжній радіус каналу з врахування заломлення світла більше ніж радіус 

світіння каналу 
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2.6. Методика розрахунку зміни тиску в каналі у часі 

Для розрахунку ходу в часі тиску в плазмовому каналі необхідно мати 

просторово-часові фоторозгортки плазмового каналу та ударної хвилі, одержані 

з підсвіткою від стороннього імпульсного джерела світла. Одна з 

фоторегістрограм приведена на Рис. 2.5. По ній проводились виміри в часі 

радіусу каналу і радіусу фронту rф ударної хвилі. 

За одержаними даними за ходом в часі rк і rф за гідродинамічними 

формулами по моделі квазінестискуваної рідини проводились розрахунки ходу 

тиску в часі в плазмовому каналі. Для розрахунку тиску в плазмі каналу 

використовувалось уявлення про канал як про суцільний поршень що 

розширюючись тисне на рідину і таким чином збурює ударну хвилю. Ця 

модель враховує стискування води між радіусом фронту ударної хвилі та 

радіусом каналу, змінні в часі швидкості розширення каналу й фронту ударної 

хвилі, а також пРискорення границі каналу. Всі ці параметри визначались 

експериментально з кожного виміру окремо, що виключало вплив на параметри 

змін ходу тиску в часі затягувань пробою нагрітих парів металів від розряду до 

розряду. Тиск в плазмовому каналі розраховувався по гідродинамічних 

формулах [70-72], які описують поведінку рідини під дією розшируючогося 

каналу. Оскільки швидкість розширення каналу і радіус фронту можно 

виміряти з фоторегістограм, то можемо визначити зміну тиску в рідині в часі.  

 для циліндричної симетрії: 

  









r

r
rrrrrrrrС

r
Р ф

фф
ф

ф
К ln22

2
22

0 


,  (2.6.-1) 

де 2
ф

2

ф
2

0ф rr

r
ρρ


  

ρ0 – густина незбуреної рідини, ρф – густина на фронты ударної хвилі. С0 – 

швидкість звуку в рідині.  

r - радіус каналу плазми; r - швидкість розширення каналу; r  - 

пРискорення границі каналу; rф – радіус фронту ударної хвилі.  

Для сферичної симетрії:  
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На думку авторів робіт [70-72], розрахунки по цих формулах дають 

найбільшу точність при одержуваних нами швидкостях розширення каналу. 

Похибка розрахунків Рк, згідно [71], не повинна перевищувати 20 %. На 

Рис. 2.10 графік розрахованого типового ходу в часі тиску для одного з режимів 

розряду в воді. Проводились розрахунки для двох симетрій — циліндричної та 

сферичної. Це зв’язано з тим, що в роботі [73] було показано, що при 

поширенні ударної хвилі від каналу на віддаль, яка перевищує довжину 

розрядного проміжку – тиск на границі фронту починає спадати за законом 

сферичної симетрії. Однією причиною переходу до розрахунків тиску в 

наближенні сферичної симетрії було те, що використання значень Р, одержаних 

по формулах для циліндричної симетрії давало велике розходження при 

розрахунках балансу енергії в каналі. 

 

2.7. Методика визначення електронної концентрації 

 Для одержання загальної концентрації використовувалося рівняння стану 

ідеального газу Р=NkT. Відповідно до роботи [73, 74] рівняння стану 

ідеального газу 

Р=NkT  (2.7.-1) 

(де Р – тиск, N*=Na+2Ne – загальне число частинок, k – постійна 

Больцмана, Т - температура), здобуває вид:  

kT/λNN
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π2
е

3

2
kT)N2N(Р a

2/3
e

3
ea    (2.7.-2) 

де 
e

a

Nlnδ

Zlnδ
λ  , 0 < λ < 1.  

Перший доданок у правій частині відповідає ідеальному газу, другий 

доданок – це дебаївска поправка до тиску, третій доданок враховує кінцеве 
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число збуджених зв'язаних станів.  Рис. 2.10 зображено залежність тиску в 

каналі ІРВ від часу 

 

Рис. 2.10 Залежність тиску в каналі ІРВ від часу W=20 мкм, U=37 кВ, l=40 мм 

 

 Приклад зміни рівняння стану чисто водневої плазми з урахуванням 

утворення молекул при збільшенні концентрації приведений у роботі [74, 75]. 

При Tі=2·104 °К і Nе=1018 см-3 рівняння стану неідеальної плазми від ідеальної 

відрізняється менше ніж на 20 %. Але ця відмінність більш сильна при 

зниженні температури й може досягати (100 %) при Ті=104 К. У першому 

наближенні зневажимо можливим впливом ефектів неідеальності, тому що 

похибка розрахунків Р порядку 20 %, а ефекти неідеальності можуть впливати 

на рівняння стану приблизно на таку ж величину. Крім приведених вище 

поправок, на тиск у каналі впливає також стискування плазми за рахунок 

протікання в ній струму великих амплітуд (до 160 кА). Магнітний тиск у 

максимумі струму досягає ~ 108 Па (до 10-15 % від газокінетичного). Для 

розрахунків Nе у даній роботі використовувалось рівняння Саха: 

)exp(109,4 02/315
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ie    (2.7.-3) 

де: N –концентрації в см-3, T–температура в °К, Gi і Gа – статсуми 

основних станів іона й атома, Е0 – потенціал іонізації.  

Основні труднощі, що виникають при розрахунках Nе по цьому рівнянню, 

полягають в обчисленні статсум і виборі потенціалу іонізації. На думку авторів 
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робіт [76, 77] у неідеальній плазмі потенціал іонізації й гранична частота для 

границі серії залишаються на рівні властивому ізольованому атому. А при 

розрахунку статсум обмежимося останнім рівнем, який спостерігається 

експериментально. Результати розрахунку складу плазми для одного з режимів 

розрядів приведений на Рис. 2.11. За результатами розрахунків слід відмітити, 

що при розрахунку N* використовували значення яскравісної температури, а 

при зменшенні оптичної товщини плазми τ, для визначення температури, 

необхідні знання й самих значень оптичної товщини τ, або необхідно 

проводити вимірювання Тmax по інтенсивності в максимумі реабсорбованої лінії 

водню Нα. 

При τ < 4 значення Тя занижені й не відповідають температурі плазми, а 

прямі виміри оптичної товщини методом просвічування дали завищені 

значення [78]. В результаті цього, розрахункові значення N* на пізній стадії 

розряду починають з певного моменту підвищуватися, що суперечить 

дійсності, тому що звичайно в ці моменти часу починає йти пРискорений 

процес рекомбінації, у порівнянні з попередніми моментами часу 

 

Рис. 2.11. Залежність концентрації плазми ІРВ від часу W = 20 мкм, U = 

37 кВ, l = 40 мм, Тя ( λ = 400 нм).  

  

Як видно з Рис. 2.12. хід концентрації електронів, одержаний з 

розрахунків для яскравісних температур на 200 нм і 400 нм практично 

співпадає. Це зв’язано з тим, що відбувається компенсація концентрації 
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електронів за рахунок зменшення загальної кількості частинок в одиниці об’єму 

при більших значеннях температури при одному і тому ж тиску. 

Спостерігається тільки менша концентрація електронів при розрахунках для Тя, 

одержаної на 700 нм. Але величини Ne не відрізняються на порядки величин. 

  

Рис. 2.12. Залежність концентрацій електронів від часу. Розрахунок для 

яскравісних температур, одержаних на різних довжинах хвиль. W = 20 

мкм, U = 37 кВ, l = 40 мм. 

 

2.8. Висновки до другого розділу 

Розроблені методики дозволяють виміряти кінематичні характеРистики 

розширення каналу з фоторегістограм каналу, визначити температуру плазми в 

каналі розряду, що утворюється, розрахувати її концентрацію, тиск в каналі, 

концентрацію заряджених частинок і зміну цих параметрів в часі.  

Рішення рівнянь балансу частинок в каналі забезпечують визначення 

коєфіцієнтів розпаду з прийнятною точністю.  
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РОЗДІЛ 3. ВИПРОМІНЮВАННЯ ІМПУЛЬСНИХ  

РОЗРЯДІВ У ВОДІ 

3.1. Динаміка спектру випромінювання воднево-кисневої плазми ІРВ у 

діапазоні серії Бальмера з мінімальною кількістю домішок 

 

Оптичне випромінювання неідеальної плазми є практично єдиним 

джерелом інформації про параметри плазми, структуру плазмового каналу, 

довжину пробігу квантів, променевої теплопровідності, розширенні ліній в 

плазмі, «оптичному зниженні потенціалу іонізації», зменшення сил 

осциляторів, "нереалізації" окремих, високолежачих рівнів і т. д [2]. Вивчення 

спектрального розподілу випромінювання необхідно для розрахунку балансу 

енергії і частинок в каналі імпульсного розряду у воді, виявлення впливу 

ефектів неідеальності на спектри випромінювання воднево-кисневої плазми, 

розробки та апробації вимірювання основних параметрів плазми, виявлення 

області застосовності цих методик в залежності від концентрації електронів у 

плазмі. Воднево – киснева плазма, що утворюється при імпульсному розряді у 

воді (ІРВ) на 2/3 складається з атомів і іонів водню. Це є однією з істотних 

переваг при вивченні такої плазми для обчислення впливу ефектів 

неідеальності на спектри випромінювання і їх залежностей від концентрації 

електронів і температури. Спектр водню найбільш доступний для теоретичного 

моделювання, так як має тільки один електрон. Але даних про спектри водню 

при високих концентраціях електронів, приведених у літературі, недостатньо і 

вони часто суперечливі [79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, та ін.]. Це зв’язано з тим, що ці 

дані отримані при різних параметрах установок, різних способах генерації 

неідеальної плазми і різних початкових умовах. Теоретичні оцінки 

властивостей неідеальної плазми приведені в роботах [20, 76, 86, 87, та ін.] 

Аналізуються результати експериментальних досліджень спектральних 

розподілів випромінювання воднево-кисневої плазми і еволюції спектрів 

випромінювання на стадії релаксації в міру зменшення температури і оптичної 

товщини, а також результати апробації різних методик для визначення 
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основних параметрів плазми. Одна з методик отримання розгорток спектра в 

часі, а також вивчення динаміки спектру випромінювання воднево-кисневої 

плазми ІРВ в області ліній Hα і Hβ була розглянута в [88, 89]. Інша методика 

отримання розгорток спектрів у часі і просторі, а також калібрування 

фотоплівки по інтенсивності від джерела ЕВ-45, приведена в [66]. Раніше 

зазначалося, що на початковій стадії розряду випромінювання воднево-кисневої 

плазми суттєво відрізняється від випромінювання абсолютно-чорного тіла 

(АЧТ) [81]. У фіолетовій області спектра спостерігалися значно більші 

значення яскравісної температури Тя, ніж виміряні в червоній області 

спектра. Ступінь відмінності від випромінювання АЧТ збільшувалася з 

підвищенням швидкості введення енергії в плазмовий канал. Для досліджень 

обрано режим розряду, при якому спостерігається найменше відхилення 

випромінювання від випромінювання абсолютно чорного тіла (АЧТ). 

Спектр випромінювання досліджуваної плазми на початковій стадії 

розряду суцільний, а його інтенсивність слабо змінюється в часі. У міру 

розширення плазмового каналу і зменшення в ньому концентрації електронів і 

тиску, неперервний спектр випромінювання трансформується в лінійчатий, а 

тривалість останнього істотно залежить від умов введення енергії в канал [55]. 

При цьому зменшується оптична товщина плазми і вона стає оптично прозорою 

[90]. 

Розглянемо більш детально динаміку спектра в області ліній серії 

Бальмера Hα, Hβ, Hγ в припороговій і запороговій областях для одного режиму 

розряду і оцінимо вплив на спектр ефектів неідеальності. На Рис 3.1 - 3.7. 

приведені спектральні розподіли випромінювання воднево-кисневої плазми в 

різні моменти часу при релаксації плазми. Для цього обрано розряд з 

мінімальною кількістю домішок металів (спектр випромінювання яких часто 

призводить до неможливості отримання ліній водню [91]). 

Як випливає з Рис. 3.1. спектр випромінювання воднево-кисневої плазми 

на початковій стадії розряду (9 ± 2 мкс) мало відрізняється від випромінювання 

АЧТ з температурою (20 ± 1) 103 К. В межах помилок вимірювань в 
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припороговій і запороговій, а також в області найінтенсивнішої лінії спектру 

водню серії Бальмера Hα, ніяких особливостей не спостерігається. 

 

 

Рис.3.1. Залежність інтенсивності випромінювання (J) воднево-кисневої 

плазми в області серії Бальмера. W, d = 20 мкм; U0 = 30 кВ; l0 = 100 мм; t = 9 ± 2 

мкС. 

 

Тиск плазми, розрахований по гідродинамічних характеРистиках каналу 

по моделі квазінестискуваємої рідини, становить ~2٠103 атм, а концентрація 

електронів не перевищує Nе~ 5٠1019см-3 при концентрації атомів Nа~ 5٠1020см-3 

[83]. В області плазмового каналу, яка суміжна з стінкою завжди є більш 

холодна плазма, ступінь іонізації якої не перевищує 10% і тому при вказаній 

температурі завжди є збуджені атоми водню. У цьому випадку неминуче 

повинна була б спостерігатися в поглинанні лінія водню Hα ( = 656,2 нм). Але 

як випливає з Рис.3.1, цього не відбувається, що свідчить про прояв ефекту 

зникнення («нереалізації» верхнього рівня) найінтенсивнішої лінії 

бальмерівської серії. На  Рис. 3.2. приведеназалежність інтенсивності 

випромінювання (J) воднево-кисневої плазми в області серії Бальмера на 12 

мкс. 
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Рис. 3.2. Залежність інтенсивності випромінювання (J) воднево-кисневої 

плазми в області серії Бальмера. W, d = 20 мкм;U0 = 30 кВ; l0=100 мм; t =12 ± 2 

мкС. 

 

Виявити поглинання в області лінії Hα теж не вдається. В момент (t = 22 ± 

2 мкс) вже достатнньо простежується в поглинанні лінія Hα (Рис.3.3.). 

  

Рис. 3.3. Залежність інтенсивності випромінювання (J) воднево-кисневої 

плазми в області серії Бальмера. W, d = 20 мкм; U0 = 30 кВ; l0=100 мм; t =22 ± 2 

мкС. 

З плином часу, в міру зниження тиску, інтенсивність випромінювання в 

при і запороговой області спектра починає дещо підвищуватися, в той час як в 

інших ділянках вона дещо знижується (Рис.3.2), (t = 12 ± 2 мкс).  
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На Рис. 3.4. приведено спектр випромінювання воднево-кисневої плазми 

при тиску ~ 150 атм і температурі 20٠103 К. (t = 48 ± 2 мкс). При цих умовах Ne 

~ 1019 см-3 (ступінь неідеальності γ ~ 0,24). Тут вже добре спостерігається лінія 

Hα в поглинанні і вдається виявити сильно розширену лінію Hβ теж в 

поглинанні (± 40 нм), що говорить про вплив на спектр випромінювання 

холодних шарів плазмового каналу поблизу границі переходу плазма - вода. У 

запороговой області при цьому спостерігається невеликий підйом 

інтенсивності. Яскравісна температура Тя = 20٠103К (в крилі лінії Hα 

температура Т = 17٠103К). Лінія Hγ в даних умовах ще не проявляється (Рис. 

3.4). 

 

 

 

Рис. 3.4. Залежність інтенсивності випромінювання (J) воднево-кисневої 

плазми в області серії Бальмера. W, d = 20 мкм; U0 = 30 кВ; l0=100 мм; t =48 ± 2 

мкС. 
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Плазма в цьому випадку ще оптично непрозора. Як уже зазначалося, зі 

спадом тиску і температури оптична товщина плазми зменшується, і суцільний 

спектр випромінювання трансформується в лінійчатий. 

 На Рис. 3.5. приведено спектр випромінювання воднево-кисневої плазми, 

коли лінії Hα, Hβ, Hγ починають виділятися в випромінюванні суцільного 

спектру. При цьому оптична товщина в далекому крилі лінії Hα, зменшується до 

τ = 1,5-2 [89, 90]. 

 

Рис.3.5. Залежність інтенсивності випромінювання (J) воднево-кисневої 

плазми в області серії Бальмера. W, d = 20 мкм; U0 = 30 кВ; l0=100 мм; t =57 ± 2 

мкС. 

 

Слід звернути увагу, що значення τ, отримані за методом просвічування 

плазми в умовах ІРВ дають значення завищені в 5-8 разів. [89,]. Це зв’язано з 

особливостями проходження променів, які проходять скрізь плазму; остання 

знаходиться в воді з показником заломлення n = 1,34, в той час, як для плазми  

n ~ 1.  
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При цьому циліндричний плазмовий канал працює як циліндрична лінза. 

Якщо врахувати, що межа каналу не завжди циліндрична через збурення 

границі плазмового каналу і води, то коректно врахувати кривизну при 

визначенні інтенсивності минулого пучка не вдається. Внаслідок цього, 

значення τ, отримане за методом просвічування істотно завищені і ними 

коРистуватися для вимірів не корректно, хоча плазмовий канал і вдається 

просвітити лише на пізніх стадіях розряду. На Рис .3.6. зображена залежність 

інтенсивності випромінювання (J) воднево-кисневої плазми в області серії 

Бальмера на 64 мкС. 

 

 

Рис .3.6. Залежність інтенсивності випромінювання (J) воднево-кисневої плазми 

в області серії Бальмера. W, d = 20 мкм; U0 = 30 кВ; l0=100 мм; t =64 ± 2 мкС. 

 

У фіолетовій частині суцільного спектру величина τ повинна бути ще 

меншою. Параметри каналу плазми, визначені по декількох незалежних 

методиках, приведені в [89] і складають: Р = 120 атм, Ne = 1019см-3, Т=17٠103К. 

Причому температури, одержані по інтенсивності в максимумі випромінювання 
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реабсорбованої лінії Hα [89], і в запороговій області спектра серії Бальмера 

однакові. Температура, отримана за інтенсивністю лінії Hβ трохи вище. 

Характерною особливістю спектру випромінювання є той факт, що 

напівширина лінії Hα більша, ніж ліній Hβ і Hγ, хоча відповідно до теорії 

розширення ліній [68] має бути навпаки. Цей же ефект спостерігається і при 

подальшому зниженні Р, Ne, і Т (Рис.3.2.). У цьому випадку напівширина лінії 

Hα становить 150 А, Hβ 140 А, Hγ 65 А. Оптична товщина в червоній області 

суцільного спектра τ <1 [90, 91]. На Рис .3.7. зображена залежність 

інтенсивності випромінювання (J) воднево-кисневої плазми в області серії 

Бальмера на 71 мкС. 

 

 

Рис.3.7. Залежність інтенсивності випромінювання (J) воднево-кисневої плазми 

в області серії Бальмера. W, d = 20 мкм; U0 = 30 кВ; l0=100 мм; t =71 ± 2 мкс  

 

Тому впливом пристінкових, холодних областей плазми можна 

знехтувати. Вони частково впливають на реабсорбцію в центральній області 
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лінії Hα, де τ ще велике (τ > 10), але на випромінювання в фіолетовій частині 

спектра їх вплив має бути незначним. Параметри каналу плазми при цьому 

наступні: Р = 100 атм., Тmax=15,5٠103К, Ne = 6٠1018 см-3, діаметр каналу d = 23,4 

мм. Результати вимірювання півширини лінії Hα, Hβ, і Hγ свідчать про суттєве 

зменшення уширення ліній, що знаходяться на більш високих енергетичних 

рівнях в порівнянні з розрахунковим.  

На Рис.3.7. і Рис.3.8. показано динаміку спектра випромінювання при 

більш низьких концентраціях плазми і низькій температурі. 

 

 

Рис.3.8. Залежність інтенсивності випромінювання (J) воднево-кисневої 

плазми в області серії Бальмера. W, d = 20 мкм; U0 = 30 кВ; l0=100 мм; t =86 ± 2 

мкС. 

 

Ці результати свідчать про неточність теоретичних розрахунків 

розширення ліній при великих значеннях напруженості мікрополів [68], 

незважаючи на врахування при теоретичних розрахунках розширення ліній при 

великих концентраціях електронів дебаєвського екранування електронної та 
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іонної компонент. На цих малюнках видно, що півширини ліній Hα і Hβ 

зрівнюються, а потім, при при Ne ≤ 2٠1017 см-3 лінії Hβ стають ширшими, ніж Hα, 

як і передбачалося теорією [65], а значення концентрацій Ne, отримані по 

напівширину цих ліній практично збігаються. 

Зменшується при цьому й інтенсивність лінії Hβ і Т, визначена по 

інтенсивності лінії Hβ стає менше, ніж визначена по інтенсивності в Hα, що 

може бути свідченням малої оптичної товщини в лінії Hβ. У припороговій і 

запороговой областях серії інтенсивність спектру трохи вище, ніж в інших 

областях. Лінія Hγ. спостерігається тільки кілька мікросекунд, а її напівширина 

менша, ніж Hβ. На більш пізніх стадіях розпаду плазми лінію Hδ з суцільного 

спектра виділити не вдалося. 

Зауважимо, що якщо за появу ліній Hβ, і Hγ відповідальні зовнішні 

холодніші області плазми, то в дійсності ефект зменшення розширення ліній ще 

сильніший. Для виявлення впливу цього ефекту необхідно отримати радіальні 

розподіли температури з коригуванням інтенсивності, що враховує заломлення 

на межі переходу плазма - вода, а також вплив відбиття інтенсивності від стінки 

переходу плазма-вода. 

В роботі [91] приведено радіальний розподіл температури для цього 

режиму розряду на 77 мкС. З неї видно практично платоподібний розподіл 

температури по радіусу (перетину) каналу, що не повинно істотно впливати і на 

розподіл електронів по перетину каналу і поглинання в пристінкових областях 

плазми. 

Згідно з теоретичними оцінками по роботах [76, 92, 93, 110] лінія Hα 

повинна «нереалізовуватися» при електронній концентрації Ne ≥ 2٠1019 см-3, Hβ 

при Ne ≥ 1,5-3٠1018 см-3, Hγ при Ne ≥ 0,9٠1018 см-3. Ці значення електронних 

концентрацій Ne трохи нижче, ніж отримані експериментально, за декількома 

методиками [89, 90]. Можливо, це пояснюється більш холодними 

пРистінковими областями і реалізацією в них ліній з більш високими рівнями 

саме в цих областях. 
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Приведені вище результати свідчать про зменшення або перерозподіл сил 

осциляторів, передбачене в [94-96] і «нереалізації» рівнів ліній в плазмових 

мікрополях, порівнянних по величині з напруженістю внутрішньоатомних 

полів. Причому в цей діапазон потрапляє рівень самої інтенсивної лінії серії 

Бальмера Hα.  

 

3.2. Особливості випроміння щільної плазми імпульсних  

розрядів у воді 

Єдиним джерелом інформації про температуру і концентрацію щільної 

плазми є її випромінювання. Але чи завжди можна визначити вказані 

параметри плазми по спостережуваних у видимому діапазоні випромінювання 

розподілах інтенсивностей і їх абсолютній величині? Інформації в цій області, 

особливо при електронних концентраціях що перевищують Ne ≥ 1019 см-3 в 

літературі практично немає. Це зв’язано з відсутністю методик вимірювання 

інтенсивностей в цій частині спектру, їх розподілів в широкій області спектру 

при швидкоплиних процесах з роздільною здатністю в часі ≤ 1 мкС. Вивчалися 

спектри випромінювання у видимому діапазоні плазмового каналу імпульсних 

розрядів у воді (ІРВ) при ініціації їх провідниками з вольфраму діаметром 300 

мкм і проводилось вивчення кореляції інтенсивностей випромінювання 

(яскравісної температури) з введенням потужності в плазмовий канал. 

В роботах останього часу [60, 69,77, 95, 96, 99, 100-107] наводяться деякі 

результати вимірів яскравісної температури плазмового каналу імпульсних 

розрядів у воді. Результати, приведені в цих роботах дуже відрізняються 

внаслідок того, що виміри проводилися при різних швидкостях введення енергії 

в канал, ініціювалися розряди провідниками з різних матеріалів і різного 

діаметру або досліджувалися чисто іскрові розряди. Але у виконаних 

дослідженнях практично не розглядаються питання про часову еволюцію і 

поглинання. Немає і досліджень спектральних розподілів випромінювання 

плазми у видимому діапазоні спектру випромінювання. У роботі [77] 

досліджується тільки початкова стадія розряду і спостерігається досить сильна 
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нерівноважність суцільного спектру випромінювання у видимому діапазоні 

спектру. Аналіз особливостей приведених в роботах [77, 95. 96] показав, що 

описані результати отримані за таких умов в розрядах, що істотно 

відрізняються. Відрізнялися періоди розрядів, довжини розрядних проміжків, 

енергії, що вводяться в канал, діаметри і матеріали провідників, що ініціюють 

розряд, початкова напруга і так далі. Тільки у декількох роботах проводилися 

виміри яскравісної температури у вузькому спектральному діапазоні 

випромінювання [103 - 106] і то тільки для першого напівперіоду струму. 

Результати абсолютних вимірів спектральних розподілів ИРВ в літературі 

практично відсутні. Зрозумілий інтерес до вивчення спектральних розподілів 

випромінювання плазмового каналу ІРВ і для розрахунку балансу енергії в 

каналі. У деяких роботах [95, 85, 97,98] приведені розподіли інтенсивності 

випромінювання у видимому діапазоні спектру в окремі моменти часу. У роботі 

[107] також приведені результати вимірів відносного розподілу спектру 

випромінювання у видимому діапазоні при вибуху у воді мідного дротика в 

певний момент часу. Як вже відзначалося усі результати вимірів істотно 

відрізняються, оскільки сильно відрізняються і умови досліджень.  

Джерелом плазми у данному досліджені був імпульсний розряд у воді, 

ініційований вибухом провідника з вольфраму товщиною 160-500 мкм. В якості 

генератора для отримання щільної плазми використовувалась малоіндуктивна 

конденсаторна батарея ємністю 14,6 мкФ з періодом розряду 15,5 мкС. 

Дослідження проводилися при напрузі на батареї 7,5 - 37 кВ. Найцікавішими 

виявилися режими при ініціації розрядів вольфрамовим провідниками 

завтовшки 320 мкм при напрузі на батареї 20 кВ. [99] Осцилограма струму і 

падіння напруги на розрядному проміжку завдовжки 40 мм приведена на  

Рис. 3.9. де показаний також вклад потужності в розрядний канал Рис.3.10.  

Видно, що основний вклад енергії в розряд відбувається в першому 

напівперіоді, тобто упродовж перших 10 мкс [99]. У другому і подальших 

напівперіодах вклад енергії в канал незначний і не перевищує 10% від енергії, 

що запасається в накопичувальній конденсаторній батареї. 
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Рис. 3.9. Осцилограми падіння напруги на розрядному проміжку (1) і струму (2) 

в розряді для дротинки з W діаметром 300 мкм, U = 20 кВ, довжиною 40 мм; 

швидкість разгортки- 2,5 мкс/поділку. 

 

Рис. 3.10. Залежність потужності, введеної в канал, від часу (W, 300 мкм, U = 

20 кВ, довжина розрядного проміжку 40 мм). 

 

Отже, йде класичний розпад плазмового каналу при його розширенні у 

воді. Проводилися дослідження яскравості випромінювання плазми розрядів 
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розділених як в часі, так і в просторі у видимому діапазоні спектрів 

випромінювання і поглинання. 

На Рис 3.11. приведено графік зміни в часі яскравісної температури 

виміряної по інтенсивності випромінювання плазмового каналу. Розряд 

ініціювався вибухом провідників (ВП) з W. Виміри проводилися на довжині 

хвилі 475,0 нм в області спектру вільній від ліній випромінювання (поглинання) 

W. Область спектру вибиралася за допомогою вузькосмугового 

интерференційного світлофільтру. Зйомка проводилася за допомогою камери 

ВФУ- 1 з роздільною здатністю по часу 0,5 мкс, а обробка кадрів проводилася 

через 2 мкС.  

 

Рис 3.11. Залежність від часу яскравісної температури плазмового каналу для 

трьох режимів розряду.(а - вольфрам, 300 мм, 20 кВ, l 40 мм; б - вольфрам, 300 

мм, 30 кВ, l 40 мм;c - вольфрам, 150 м, 7,5 кВ l 40 мм) 

 

На графіку зміни в часі інтенсивності випромінювання плазмового каналу 

при ініціюванні каналу ВП діаметром 150 мкм і більше, спостерігається дещо 
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парадоксальний для випромінювання ефект. Так як в момент максимального 

введення енергії в канал плазма практично не випромінює то і не вдається 

визначити яскравісну температуру плазми. На початковій стадії розряду (2-3 

мкс) спостерігається нагрів пари вольфрамового провідника до 8 - 9٠103 К. 

Після пробою і інтенсивного введення енергії в плазмовий канал він перестає 

випромінювати.  

При цьому спостерігаються страти, тобто яскраві і темні ділянки поперек 

поверхні плазмового каналу. Але випромінювання навіть в яскравих областях 

плазми спостерігається не відразу. З плином часу вдається виміряти 

інтенсивність яскравих ділянок каналу. Тривалість " паузи" випромінювання 

змінюється, але при діаметрі провідника (ІРП) 150 - 500 мкм, що ініціює розряд, 

вона складає близько 20 мкС. Тривалість паузи випромінювання збільшується 

зі збільшенням діаметру провідника при одній і тій же початковій напрузі на 

батареї. Зміни інтенсивності випромінювання в темних і світлих ділянках 

плазмового каналу показані на Рис 3.11. Відмінність у величинах яскравісної 

температури, при діаметрі ІРП 320 мкм, U0 = 20 кВ, складає не більше ±1٠103К. 

При тому ж діаметрі провідника і напрузі U0 = 30 кВ, відхилення яскравісних 

температур ΔT від середньої Т складає ±2٠103К і зменшується з часом.  

Слід зазначити ще одну особливість випромінювання при використанні 

товстих провідників - чим більший діаметр провідника, що ініціює розряд, - 

тим довше існує випромінювання на пізніх стадіях розряду. Розглянемо 

динаміку розподілу інтенсивності випромінювання по спектру у видимому 

діапазоні для випромінювання плазми, що утворюється при ВП в рідині. 

 На Рис 3.12. приведений розподіл випромінювання починая з 3 мкс 

(відразу ж після пробою). На розподілі випромінювання спостерігається 

суцільний спектр, на якому видно слабо виражені лінії водню серії Бальмера Hα 

і Hβ. Лінії водню спостерігаються у випромінюванні, а ширина їх не дуже 

велика. Це свідчить про порівняно низьку концентрацію електронів Ne – не 

більше 5٠1018см-3. Розподіл випромінювання суцільного спектру близький до 
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випромінювання абсолютно чорного тіла (АЧТ) і відповідає приблизно 

температурі АЧТ 7٠103К. 

 

Рис 3.12. Розподіл випромінювання в різні моменти часу 

 

При збільшенні Ne лінії водню ще більше розширюються і пропадають із 

спектру. Незважаючи на інтенсивний вклад енергії в канал через 10 мкс плазма 

практично перестає випромінювати у видимому діапазоні і випромінює тільки в 

області лінії Hα (Рис 3.12.б). На 23 мкс інтенсивність випромінювання 

збільшується в червоній області, і його яскравісь відповідає яскравісній 
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температурі 11٠103К, тоді як у фіолетовій області спектру яскравісна 

температура не перевищує 6٠103К.  

При цьому на спектрах поглинання починають з'являтися розширені лінії 

поглинання, що належать ліням переходу на самі нижні рівні вольфраму 

(перехід з основного на перший рівень) Рис 3.12.б. У ці ж моменти лінія 

поглинання в області лінії Hα (656,3 нм) не спостерігається на всьому протязі 

області світіння плазмового каналу (Рис 3.12.а - г). На 43 мкс спостерігається 

найбільша розбіжність в яскравісних температурах в різних ділянках спектру 

від 20٠103К у фіолетовій області спектру, (де 10 мкс перед цим взагалі не 

вдавалося зареєструвати випромінювання) до 7٠103К в області довжини хвилі 

400 нм і збільшення до 16٠103К в червоній області спектру. На цьому розподілі 

в область видимої ділянки спектру потрапляє довжина хвилі що відповідає 

плазмовій частоті для такої щільності плазми. Тому в цій області довжин хвиль 

відбувається повне відбивання випромінювання від межі переходу плазма-вода 

(ефект відсічення на плазмовій частоті. Слід зазначити, що відмінність за 

величиною інтенсивності на ділянці в 50 нм складає близько 30 разів (від 2 до 

0,07), що не може бути експериментальною помилкою. 

Помилка вимірів интенсивності в цих експериментах по повторюваності і 

на стиках вимірів при переході в інший діапазон спектру не перевищує 10%. 

Увесь діапазон спектру від 360 нм до 700 знімався камерою ВФУ- 1 за 7 

розрядів. Тому при вимірах інтенсивності спектру для визначення температури 

потрібно викоРистати ділянки спектру у більш короткохвильовій області, ніж 

та, де знаходяться довжини хвиль, що відповідають плазмовій частоті. З часом 

(103 мкс) відбувається поступове вирівнювання температур. На 153 мкс 

яскравісна температура, виміряна в діапазоні довжин хвиль 360-700 нм 

міняється від 9٠103К у фіолетовій області спектру до (12-15)٠103К в червоній 

області спектру (Рис 3.12.к) випромінювання спектру наближається до 

випромінювання АЧТ.  

На Рис. 3.13 приведено динаміку спектру появи ліній на фоні суцілього 

спектру після вибуху провідника з W діаметром 300 мкм. 
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Рис 3.13. Спектр для ВП з W у двох диапазонах спектру 490-560 нм; та 

620-700 нм; (1-4982 A, 2,48 eV; 2-5006 A, 3,24eV; 3-5015 A, 3,06 eV; 4-5053 A, 

2,66 eV; 5-5069 A, 2,85 eV; 6-5206 A, 3,32 eV;, 7-5224 A, 2,97 eV; 8-5242 A,;4,39 

eV; 9-5254 A, 4,27 eV; 10-5354 A, 3,49 eV; 11-5368 A, 4,57 eV; 12-5391 A, 3,07 

eV;13-5413 A,3,94 eV;14-5435 A, 2,48 eV;15-5463 A, 4,1 eV; 16-5477 A, 3,43 

eV;17-5488 A, 2,85 eV; 18-5514 A; 2,66 eV; 19-5528 A, 3,9 eV;) 

 

Кількість ліній поглинання вольфраму з часом збільшується, причому 

з'являються лінії з усе більш високими верхніми рівнями. При цьому 

з'являється все більше рівнів на які можлива рекомбінація і висвічення вільно-

зв'язаного спектру випромінювання. Відбувається це при істотному зменшенні 

як тиску в плазмовому каналі, так і концентрації електронів в нім. Аналогічні 

результати спостерігаються при електричних вибухах провідників і з інших 

металів (залізо, мідь, нікель, молібден) при діаметрах провідників 160-500 мкм. 

Істотно, що чим більший діаметр металевого провідника, тим довше триває 
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світіння плазмового каналу і тим довше затягується тривалість рекомбінації 

плазми. 

Для порівняння експериментальних результатів вимірів яскравісної 

температури з теоретичними моделями зробили розрахунки адіабатичного 

охолодження плазмового каналу, що розширюється. Рівняння адіабати має 

вигляд: P٠Vk =const [106, 108]. Для водяної плазми k=1,26 [53]. Маючи 

залежність радіусу каналу і радіусу фронту ударної хвилі від часу, по формулі 

для квазінестискуваної рідини розраховуємо тиск в плазмовому каналі і його 

хід в часі.  

 

а б 

Рис. 3.14. Експериментальна і розрахункова залежність при адіабатичного 

розширенні тиску (а) і температури (б) від часу 

 

Результати такого розрахунку приведені на Рис. 3.14. (крива 1). Маючи 

також максимальний тиск і хід радіусу каналу від часу, розрахуємо хід в часі 

тиску для адіабатичного розширення Рис.3.14. (крива 2). Значення тиску на 

пізніх стадіях розпаду плазми, розраховані по адіабаті менше 

експериментальних, розрахованих по формулі квазінестискуваної рідини більш 

ніж в 20 разів. 

 Перерахунок температури по адіабаті (Рис. 3.14б) від максимального 

значення на пізній стадії розпаду плазми на початок розряду дає значення до 

Т=3٠104К, а температура яскравісна, спостережувана у цей момент часу в 
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червоній області не перевищує 7٠103К. Це свідчить про великий запас 

внутрішньої енергії в плазмовому каналі, релаксація якої утруднена у зв'язку з 

нереалізацією значної кількості рівнів в мікрополях плазми, величина яких 

близька до внутріатомних електричних полів. Даний результат зв’язаний з 

«нереалізацією» верхніх рівнів ліній випромінювання (поглинання) атомів 

металів і газів, що не заселяються у великих електричних мікрополях, що 

виникають в щільній плазмі при великих концентраціях електронів. Внаслідок 

цього зменшується кількості рівнів, на які можлива рекомбінація і частина 

процесів випромінювання вільно-зв'язаних станів пропадає, що і приводить до 

різкого зменшення інтенсивності суцільного спектру.  

 

3.3. Висновки до третього розділу 

Розподіли і величини інтенсивності випромінювання, що спостерігаються 

в щільній плазмі (при електронній щільності Ne ≥ 1019 см-3), як правило не 

відповідають температурі і концентрації щільної плазми. Таке явище зв’язано з 

«нереалізацією» верхніх рівнів ліній випромінювання (поглинання) атомів 

металів і газів, що спостерігаються в каналі при великих електричних 

мікрополях, що виникають в щільній плазмі з великими концентраціями 

електронів. Це і призводить до зменшення кількості рівнів, на які можлива 

рекомбінація і частина процесів випромінювання вільно-зв'язаних станів 

пропадає. Внаслідок цього виникає різке зменшення інтенсивності суцільного 

спектру. При концентраціях електронів 7٠1021см-3 у видимому діапазоні 

спектру на випромінювання з каналу дуже сильно впливає плазмова частота. 

Процес нереалізації рівнів атомів у сильних мікрополях зв'язаних з великими 

концентраціями електронів в щільній плазмі призводить до зникнення 

рекомбінації електронів на ці рівні і різкого зменшення кількості вільно-

зв'язаних переходів електронів в полях іонів. Цей ефект, спільно з ефектом 

впливу на спектр випромінювання з щільної плазми каналу відбивання від 

границі плазми на довжинах хвиль, які відповідють плазмовим частотам, і 

призводить до зникнення випромінювання з плазмового каналу в моменти часу 
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відразу ж за пробоєм і в моменти часу з максимальним вкладом енергії в 

плазмовий канал. Цей ефект можна назвати «паузою випромінювання» з каналу 

щільної плазми. 

Параметри плазми можна вимірювати за границею серії або в лініях, не 

схильних до ефекту «нереалізації», як це теоретично передбачено в роботах [76, 

86], а експериментально показано в [109, 110]. Особливо сильно останній ефект 

проявляється при збільшенні швидкості введення енергії в канал [111]. З 

приведених вище і в [89] результатів можна також зробити висновок, що 

допустимо визначати концентрацію електронів по розширенню Штарка лінії Hα 

при Ne < 1019 см-3, а лінії Hβ при Ne < 1018 см-3. 

Вимірювати максимальну по променю спостереження температуру по 

інтенсивності максимуму випромінювання реабсорбованої лінії Hα можна 

відразу ж після її виділення з суцільного спектру. 
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РОЗДІЛ 4. КОЕФІЦІЄНТ РОЗПАДУ ЩІЛЬНОЇ ПЛАЗМИ 

 

4.1. Введення поняття коефіцієта розпаду щільної плазми 

  

При високих значеннях температур (>104 0К) і високих тисках 

безпосередньо одержати коефіцієнти рекомбінації і іонізації не вдається. Це 

зв’язано з тим, що працюють обидва механізми – потрійна зштовхувальна 

рекомбінація електронів і іонізація атомів за рахунок високої температури 

плазми. Але це дозволяє практично одержати коефіцієнт розпаду плазми [8].  

При теоретичних розрахунках окремо розраховується іонізація і 

рекомбінація і згідно приведеної нижче формули одержують коефіцієнт 

розпаду. Параметр неідеальності Г згідно [2]  

Г = e2/(k·T ·rD)    (4.1) 

   
                            )Tk/e()3N4(.Г 2

e ()

3/1

   (4.2)  

(γ-відношення потенційної енергії частинок плазми до кінетичної,  

 rD - радіус Дебая   
                  rD = k·T/(8π·Ne·e

2)   (4.3) 

     γ = 0,3414 ·Г 2/3  (4.4) 

де Т - температура плазми, Ne - концентрація електронів, k - постійна 

Больцмана, e - заряд електрона. 

Проведемо розрахунки експериментального коефіцієнту розпаду для цих 

же результатів. З принципу детальної рівноваги в плазмі можна визначити 

зміну електронної концентрації частинок в каналі за формулою [7]. 

  NNNt
N 3

eea
e

d

d  (4.5) 

  - коефіцієнт рекомбінації;   - коефіцієнт іонізації; N e
 – 

концентрація електронів; N a
 – концентрація атомів. 
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4.2 Коефіцієнти розпаду неідеальної плазми імпульсних розрядів у 

воді при концентраціях електронів 21020  Ne  21017 см-3 

Для дослідження коефіцієнтів розпаду з концентрацією електронів від 

21020 до 21017 см-3 були вибрані умови розряду: провідник, що ініціював 

розряд, з вольфраму діаметром 20 мкм, з довжиною розрядного проміжку 100 

мм, початкова напруга на розрядному проміжку 30 кВ. Велика довжина 

розрядного проміжку вибиралася для того, щоб викиди парів металу з 

електродів [89] мінімально впливали на параметри воднево-кисневої плазми. За 

цих умов енергія в канал вкладалася на протязі менше 20 мкс (Рис.4.1).  

 

Рис.4.1. Залежність енергії і потужності в розрядному каналі від часу 

 (W, Ø = 20 мкм, U = 30 кВ, I = 100 мм, L = 0,43 мкГн) 

 

Причому вклад енергії в другому напівперіоді складав менше 10% від 

загального вкладу енергії в канал. При великих розрядних проміжках 

відмінність випромінювання від випромінювання абсолютно чорного тіла 

(АЧТ) також мінімальна [99]. На Рис 4.2. приведено хід в часі температури, 

виміряної на двох довжинах хвиль у видимому діапазоні спектру 400 і 700 нм. 

Температура у видимому діапазоні вимірювалася шляхом порівняння 

інтенсивності випромінювання на певній довжині хвилі з інтенсивністю 

випромінювання еталонного джерела ЕВ - 45 методом гомохромного 

фотометрування. Точність вимірювання яскравісної температури - 10-15 %. 
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Рис 4.2. Залежність температури в розрядному каналі від часу (W, Ø = 20 

мкм, U = 30 кВ, I = 100 мм, L = 0,43 мкГн) 

 

З часом випромінювання каналу ІРВ наближається до випромінювання 

АЧТ. Починаючи з 60 мкс по інтенсивності в максимумах випромінювання 

реабсорбованої лінії H (656,2 нм) (метод Бартельса) вимірювалася 

максимальна по променю спостереження температура. 

Для досліджень часового ходу радіусу каналу (rк) та радіусу фронту 

ударної хвилі (rф) використовувалася безперервна фотореєстрація розширення 

каналу і rф. На Рис. 4.3. приведена типова фоторегістрограма розширення 

каналу, отримана при підсвічуванні його за допомогою імпульсного джерела 

світла типу ЕВ - 45, потік випромінювання якого перетворювався в 

паралельний пучок. 

На фоторегістрограмах видно ударні хвилі, що утворюються при вибухах 

провідника, а також після пробою пари металу при інтенсивному введенні 

енергії в канал. Після відходу ударної хвилі видно плазмовий канал в 

самосвіченні, оскільки паралельні промені підсвічування за рахунок явища 

рефракції на градієнтах тиску, що утворюються між фронтом ударної хвилі і 

каналом, відхиляються і не потрапляють у вхідний об'єктив вимірювальної 

схеми. Починаючи з 5 - 9 мкс, видно дійсний тіньовий радіус каналу. Виміри 

радіусу каналу проводилися не менше двох разів за однакових початкових 

умов. За " 0" часу відліку приймався момент подання напруги на розрядний 
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проміжок. Прив'язка початку розширення каналу до моменту подачі напруги на 

розрядний проміжок проводилася по осцилограмах, що отримувались на екрані 

осцилографа з памяттю С8 - 2, на один вхід якого подавався сигнал з дільника 

напруги, а на другий з фотоелектронної приставки. 

 

ударна хвиля 

 

 

 

                       канал розряду 

Рис. 4.3. Фоторозгортка плазмового каналу і фронту ударної хвилі 

підсвічуванням від джерела ЕВ- 45 (W, Ø = 20 мкм, U = 30 кВ, I = 100 мм, 

L = 0,43 мкГн). 

 

Розрахунок тиску проводився в наближенні квазінестискуваної рідини по 

теорії, що враховує стискування води між радіусом каналу і фронтом ударної 

хвилі, а також змінні в часі швидкості розширення каналу і фронту ударної 

хвилі.  

У приведені формули окрім радіусу каналу входить швидкість 

розширення каналу, його пРискорення, і радіус фронту ударної хвилі. Усі ці 

величини визначалися експериментально з одного виміру, що виключало вплив 

на rф і r затягувань пробоїв пари металу від розряду до розряду. Прискорення 

межі каналу визначалося з графіку швидкості. Часовий хід тиску в плазмовому 

 



 99

каналі розраховувався для циліндричної симетрії за формулами (2.6.-1) і 

зображений на Рис. 4.4. 

.  

Рис.4.4. Залежність тиску в каналі від часу (W, Ø = 20 мкм, U = 30 кВ,  

I = 100 мм, L = 0,43 мкГн). 

 

Слід зазначити дуже сильний вплив величини пРискорення на розрахунки 

Р, оскільки абсолютні значення досягають великих величин. Це вимагає високої 

точності при визначенні r і r . Для порівняння експериментальних значень 

швидкості розпаду плазми з теоретичними, необхідний також розрахунок 

іонізаційного складу плазми. Іонізаційний склад плазми розрахуєм за 

методикою викладеною у пункті 2.6. 

Розрахунок Nе проводився для водню, оскільки у водню і кисню 

потенціали іонізації практично не відрізняються. При розрахунку вважалося, 

що молекули пари води в каналі повністю дисоційовані. Як випливає з роботи 

[112], при тиску 5·108 Па і температурі 104 °К пари води складаються на 75 % з 

атомарного водню і кисню, при 108 Па і тій же температурі їх кількість зростає 

до 92%. При температурах каналу вище 2·104 °К пари води можна вважати 

повністю дисоційованими. Вплив молекул Н2О, Н2, О2, ОН і ін. на склад плазми 

в даній роботі не враховувався. При розрахунку N* використовувалися 

значення яскравісної температури. При зменшенні оптичної товщини плазми, 

для визначення температури, необхідні знання і самих значень оптичної 

товщини, або необхідно проводити виміри Т по інтенсивності в максимумі 

 



 100

випромінювання реабсорбованої лінії водню Нα. Результати розрахунку складу 

плазми для вибраного режиму розряду приведені на Рис.4.5. 

 

Рис.4.5. Залежність концентрації атомів і електронів від часу (W, Ø = 20 

мкм, U = 30 кВ, I = 100 мм, L = 0,43 мкГн). 

 

При τ < 4 значення Тя занижено, а прямі виміри оптичної товщини 

шляхом просвічування дали значення τ, завищені на порядок [90].  

При розрахунках складу плазми нехтували наявністю в каналі атомів 

металу провідника (при d ÷ 20 мкм, N = 2·1017ат/см), що ініціював розряд, і які 

поступають в плазму з електродів, оскільки їх кількість незначна. Одержано 

непогане узгодження результатів з обчислень Nе за формулою Саха і з 

розширення лінії водню Нα в плазмових мікрополях. Значення Nе, отримані по 

розширенню лінії Нα дещо більше [113]. Відмінність в концентраціях 

електронів, обчислених по максимальній і мінімальній температурі незначне, і 

не перевищує 2 разів. З 60 мкс виміри концентрації електронів проводилися по 

розширенню Штарка лінії водню Нα (656,3 нм) в мікрополях плазми. 

Концентрації електронів змінювалися від 2·1020 см- 3 на 10 мкс до 2·1017 см- 3 на 

98 мкС. На Рис. 4.6. приведені результати експериментального визначення 

концентрацій електронів від часу при максимальних і мінімальних 

температурах для цього режиму ІРВ. 
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Рис.4.6. Залежність концентрації електронів від часу (W, Ø = 20 мкм, 

U = 30 кВ, I = 100 мм, L = 0,43 мкГн). 

 

На Рис. 4.7. приведені результати експериментального визначення 

динаміки розпаду щільної плазми та порівняльні розрахунки по моделі щільної 

плазми згідно з роботами [32, 33] по моделі трьохчастинкової рекомбінації.  

 

 

 

Рис. 4.7. Залежність коефіцієнта розпаду від часу (W, Ø = 20 мкм, U = 30 

кВ, I = 100 мм, L = 0,43 мкГн). 

 

На початку розряду при інтенсивному введенні енергії в плазмовий канал 

переважають іонізаційні процеси (
dt

dNe  > 0), але вже в другому напівперіоді 
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розряду переважно починає йти рекомбінаційний процеС. Починаючи з 10 мкс і 

до 50 мкс, незважаючи на те, що в плазмовий канал енергія не вкладається, 

експериментальний коефіцієнт розпаду практично не змінюється. Мабуть, це 

зв’язано з високою ентальпією неідеальної плазми в каналі і неможливістю 

рекомбінаційних процесів на рівні ліній H, H, H серії Бальмера, і інших серій, 

які відсутні в спектрах випромінювання і поглинання [89]. Лінію H (653,6 нм) 

на початковій стадії розряду взагалі не вдається зареєструвати і тільки по мірі 

розпаду плазми на 18 мкс вона ледве помітно з'являється в спектрі в 

поглинанні. Але реабсорбція в центрі лінії H проявляється за рахунок появи 

перехідної, холоднішого зовнішнього шару, тобто за рахунок вступу в канал 

холодніших частинок із стінок рідини, що оточує канал. У центральній частині 

каналу лінія H ще не реалізується. На 50 мкс з'являється сильно розширена 

лінія H [76], контур якої не вдається ще надійно виділити з суцільного спектру. 

На 54 мкс з'являється у випромінюванні лінія H (486,1 нм), на 63 мкс H 

(434 нм) серії Бальмера. З появою ліній випромінювання серії Бальмера H, H, 

H корелює збільшення експериментального коефіцієнта розпаду неідеальної 

воднево-кисневої плазми (Рис. 4.7. крива 1). 

Коефіцієнт розпаду збільшується з 2·10-15 см3/с до 10-12 см3/с при 

зменшенні концентрації електронів від 2·1019 см-3 до 2·1017 см-3. Температура 

при цьому зменшується з 20·103 К на 50 мкс до 7·103 К на 98 мкС. Проведемо 

порівняння експериментально отриманих коефіцієнтів розпаду плазми з 

розрахованими теоретично. При розрахунках використовувалися значення 

температур і концентрацій електронів і атомів отримані експериментально в 

кожен момент часу. Окремо проводилися розрахунки коефіцієнтів іонізації і 

рекомбінації в кожній точці за параметрами плазми, а потім результати 

підсумовувалися. Результати теоретичного розрахунку коефіцієнтів розпаду і їх 

хід в часі приведені на Рис. 4.7. (крива 2), а окремих розрахунків іонізації і 

рекомбінації, проведені згідно з роботами [7, 28], приведені на Рис. 4.8. 
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Рис. 4.8. Теоретична залежність коефіцієнтів іонізації та рекомбінації від 

часу (W, Ø = 20 мкм, U = 30 кВ, I = 100 мм, L = 0,43 мкГн).  

 

Розрахункові і експериментальні результати відрізняються практично на 

7 порядків на початковій стадії розряду при Ne = 2·1020 см-3 і на два порядки на 

95 мкс, коли концентрація електронів зменшилася до 2-1017см-3. Причому 

спостерігається тенденція до зближення розрахункових і експериментальних 

результатів у міру зниження концентрації електронів і температури плазмового 

каналу. Спостерігається тенденція до зближення результатів у міру зниження 

температури і концентрації плазми. Менші значення коефіцієнтів розпаду 

спостерігаються експериментально, в порівнянні з розрахованими теоретично 

значеннями. Отримані результати можуть свідчити про істотні недоліки в теорії 

рекомбінації неідеальної плазми. При теоретичних розрахунках 

використовувалися уявлення про те, що атоми ізольовані, потенціали іонізації 

не знижуються і враховувалися усі рівні ізольованого атома водню, на які 

можлива рекомбінація [7, 9, 11, 28]. Експериментальний коефіцієнт розпаду 

досить легко розраховується з часового ходу концентрації електронів. 

Результати розрахунків 
td
Nd e приведені на Рис. 4. 9. (нижня крива). Як слідує з 

цього графіка, одержані експериментальні значення коефіцієнта розпаду досить 

малі і збільшуються з зменшенням концентрації електронів. Спочатку, після 
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пробою ініціюючого провідника і інтенсивному вкладі енергії в канал ІРВ, 

переважають процеси іонізації, а починаючи з 5 мкс (після максимуму струму) 

починають переважати процеси рекомбінації. Але при зменшенні концентрації 

електронів від 5,51020 см-3 на 5-ій мкс до 2·1019 см-3 на 70-ій мкс (Рис. 4.9 ) і 

зниженні температури (=400 нм) з 45103 0К на 5 мкс до 25103 0К на 70-ій мкс  

(Рис.4.9) коефіцієнт розпаду збільшується менше ніж на порядок.  
 

 

Рис. 4.9. Зміна в часі коефіцієнта розпаду, одержаного згідно теоретичних 

розрахунків по [7] і даного експерименту 

 

При розрахунку теоретичних значень коефіцієнту розпаду окремо 

розраховувались іонізація і рекомбінація плазми і бралась їх сума. При цьому 

брались ті ж значення температури і тисків (концентрацій електронів), що і для 

експериментальних значень коефіцієнтів розпаду. Відрізняються 

експериментальні значення коефіцієнтів розпаду НП від теоретичних на п’ять –

шість порядків величин. Причому менші значення коефіцієнта розпаду 

одержано експериментально. А це свідчить про невірність основ, на базі яких 

будується розрахунок коефіцієнтів рекомбінації та іонізації для неідеальної 

плазми. При порівняно низьких концентраціях електронів (Ne ≤ 2·1017 см-3) 

теоретичні та експериментальні коефіцієнти розпаду (відповідно іонізації і 

рекомбінації) непогано узгоджуються (розходження в кілька разів) [7, 8]. В цих 
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роботах при виведенні формул для коефіцієнтів рекомбінації вважалось, що 

атоми ізольовані, потенціал іонізації не знижувався і враховувались всі рівні 

ізольованого атому водню. Характерно, що врахування рекомбінації не тільки 

на основний рівень, а на всі інші існуючі рівні водню приводить до збільшення 

коефіцієнта рекомбінації в 2-3 рази [9] при температурах 4 - 62103 0К. При 

збільшені концентрації електронів до 5 · 1018 см-3 і вище починають суттєво 

впливати власні мікрополя плазми на потенціали іонізації; розширення рівнів за 

рахунок ефекту Штарка; зі спектра зникають лінії ( «нереалізація» верхніх 

рівнів включаючи лінію Н=656,2 нм) та інше. З появою ліній Нα, Нβ і Нγ 

швидкість розпаду плазми різко зростає (Рис 4.7). Збільшується і відбувається 

зближення результатів теоретичних розрахунків Кр для потрійний і отриманих 

велин Кр із експериментальних значень. Це пояснюється тим, що з'являються 

нові рівні в атомі водню, на які і відбувається рекомбінація електронів, що 

приводить до збільшення. Крім цього, зменшується зі спадом електронної 

концентрації Ne і розширення ліній і орбіти електронів в атомах стають більш 

стійкими, що й призводить до збільшення Кр. 

В роботі [11] показано збільшення коефіцієнта рекомбінації електронів 

при врахуванні рекомбінації на верхні рівні. Причому це збільшення може 

складати до двох порядків в порівнянні з радіаційною рекомбінацією. Але 

розрахунки тут проводились для концентрацій електронів 1012-1013 см-3. А в 

неідеальній плазмі верхні рівні зникають під дією мікрополів плазми [76]. Цей 

ефект може частково пояснити розходження теоретичних і експериментальних 

значень коефіцієнту розпаду в неідеальній плазмі, але не може пояснити такі 

великі розходження, які одержані в даній роботі. В роботі [13] була зроблена 

перша спроба врахувати вплив неідеальності на коефіцієнт рекомбінації густої 

плазми. Але при концентраціях електронів 1020 см-3 і температурах 8103 - 

16103 К різниця в коефіцієнтах рекомбінації складає 4,5 і 1,5 рази відповідно 

[13]. Слід відмітити, що коефіцієнти захоплення на реалізовані рівні бралися в 

цій роботі приблизно близькими до nNe ізольованого атома. При більш 

високих температурах плазми розрахунків немає, але зрозуміло, що 
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розходження в коефіцієнтах рекомбінації буде ще меншим. Слід відмітити, що 

в цій роботі не враховувалось сильне розширення нижніх рівнів, яке може 

складати декількох десятків нм. Флуктуаційні мікрополя при високих 

концентраціях електронів в плазмі достатньо великі і можуть бути порівняні з 

полями самого атома. Цей ефект також може досить сильно впливати на 

величину коефіцієнта рекомбінації (розпаду).Слід відмітити, що коефіцієнт 

розпаду збільшується з зменшенням концентрації електронів і зближується з 

теоретично одержаними значеннями.  

Експериментально визначені коефіцієнти розпаду неідеальної плазми при 

концентраціях електронів від 5·1020 см-3 до 1019 см-3 і зниженні температури від 

45103 0К до 20103 0К, менші від розрахованих по теоретичних формулах на 5-6 

порядків. 

З зменшенням концентрації електронів і температури спостерігається 

зближення між експериментальними і розрахунковими значеннями 

коефіцієнтів розпаду. Теоретичного пояснення такого великого розходження 

немає. В основі теоретичних розрахунків лежить взаємодія електрона з 

ізольованим іоном. Не враховується зникнення більшості рівнів в плазмових 

мікро полях і сильне розширення рівнів атомів. Для коректної побудови теорії 

необхідно врахувати ці фактори. 

При виведенні формул для коефіцієнтів рекомбінації в роботах [7, 9,11] 

вважалося, що атоми ізольовані, потенціал іонізації не знижувався. Врахування 

рекомбінації не лише на основний рівень, а на усі інші можливі рівні водню 

призводить до збільшення коефіцієнта рекомбінації в 2-3 рази при 

температурах 4·103 – 62·103 К [9]. У роботі [11] показано збільшення 

коефіцієнта рекомбінації електронів при врахуванні рекомбінації на верхні 

рівні при концентраціях 1012 - 1013 см-3. Причому збільшення може досягати 

двох порядків. 

У неідеальній плазмі верхні рівні не реалізуються [76], зникають під 

впливом мікрополів плазми. У роботі [11] була зроблена перша спроба 

врахувати вплив неідеальності на коефіцієнт рекомбінації щільної плазми. При 
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Ne = 1020 см-3 і температурах 8 і 16·103 К різниця у величинах коефіцієнтів 

рекомбінації складає ~ 4,5 і 1,5 разів відповідно у бік зменшення. Але в цій 

роботі коефіцієнти захоплення на нереалізовані рівні бралися близькими до 

nNe ізольованого атома і не враховувалося сильне розширення рівнів, яке може 

складати десятки нанометрів [61]. Це свідчить про дуже великі значення 

мікрополів в НП, порівняних з полями в середині атому. Це може призводити 

до зменшення потенціалу іонізації атома, а відповідно до зменшення сили 

притягування іона і електрона. 

Цей факт разом із «нереалізацією» рівнів і є визначальним, в різкому 

зменшенні коефіцієнта рекомбінації неідеальної плазми. Як випливає з Рис. 4.7. 

теоретичні і експериментальні значення коефіцієнтів розпаду зближуються у 

міру зменшення концентрації плазми і температури і при подальшому 

зменшенні Ne вони повинні практично співпасти як в роботі [8] при Ne  1017 см-

3 і температурі 64·103 К (у цій роботі Ne = 2·1017 см-3 при температурі ~ 7·103 К). 

Істотна відмінність в температурах плазми може приводити до деякої 

відмінності в отриманих коефіцієнтах розпаду в цій роботі і в роботі [8]. 

Пояснити розбіжності між теоретичними і експериментальними результатами у 

визначенні коефіцієнтів розпаду у рамках існуючих теорій не вдається. Для 

пояснення розбіжностей, потрібний розвиток нових теоретичних робіт що 

враховують великі значення власних мікрополів в щільній НП, сильне 

розширення рівнів, а також нереалізацію переходів аж до резонансного, 

спостережуваних експериментально.  

 

4.3. Коефіцієнти розпаду неідеальної плазми при вибуху 

вольфрамового провідника діаметром 300 мкм у воді 

Експериментальні дослідження коефіцієнтів розпаду неідеальної плазми 

при Ne > 1020 см-3 проводилися при імпульсному електричному вибуху 

провідників (ВП) з вольфраму у воді. Для ініціації розряду використовувався 

провідник з вольфраму діаметром 320 мкм. Це зв’язано з тим, що для 

отримання більш високих концентрацій електронів необхідно викоРистати 
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розряд в парах металу, у якого потенціал іонізації значно нижчий, ніж у водню і 

кисню. Перший потенціал іонізації атома вольфраму складає 7,86 еВ [114, 128]. 

Другий потенціал іонізації - 16,1 еВ. Третій, на жаль, знайти не вдалося. 

Потенциал іонізації водню 13,595 еВ, кисню - 13,614 еВ, а другий потенціал 

іона кисню 35,108 еВ [114]. Окрім цього, для дисоціації молекул води на водень 

і кисень потрібне витратити 9,5 еВ . (H20 → H+O+H)― 9,5 еВ.  

 

 

Рис. 4.10. Осцилограми падіння напруги на розрядному проміжку (1) і 

струму (2) в розряді для провідника з W діаметром 300 мкм, U = 20 кВ, 

довжиною 40 мм; швидкість разгортки- 2,5 мкс/поділку. 

 

Тому зрозуміло, що на отримання однократної або двократної іонізації 

атомів вольфраму потрібно витратити набагато менше енергії. Провідник, що в 

той же час ініціює розряд, з вольфраму при електричному вибуху нагрівається 

до температур 13·103 К (при температурі кипіння 6000±300 К) [115], що 

свідчить про його істотне перегрівання. При таких високих температурах 

значно полегшується електричний пробій пари вольфраму, енергія іонізації 

якого менше енергії іонізації атомів водню і кисню, тобто стає можливо 

отримати велику щільність струму в каналі і високу концентрацію електронів. 

На Рис. 4.11. приведена залежність потужності, що виділяється в каналі при ВП 

з W при початковій напрузі на батареї 20 кВ, від часу. З приведеного вище 

виходить, що основний вклад потужності, а відповідно і енергії, відбувається в 

перший напівперіод, а вкладом енергії в другому і подальших напівперіодах 
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можна знехтувати. Тому на практиці спостерігаємо чистий розпад плазми 

вольфраму, без додаткового підкачування енергії. Вкладається енергія в канал 

приблизно 10 мкс, а релаксація плазми відбувається довше ніж 140 мкС.  

 

Рис. 4.11. Залежність потужності, введеної в канал, від часу (W, 300 мкм, 

 U = 20 кВ, довжина розрядного проміжку 40 мм) 

 

Залежність яскравісної температури плазмового каналу від часу 

приведена на Рис. 4.12. Як випливає з малюнка яскравісна температура в перші 

20 мкс нижча 7·103 К, за винятком моменту в перші мікросекунди, коли 

металевий провідник (чи пари вольфраму W) вдається нагріти до 13·103 К, до 

моменту пробою та утворення плазмового каналу. 

 

Рис. 4.12. Залежність яскравісної температури плазмового каналу від часу 

(W, 300 мкм, U=20 кВ, завдовжки 40 мм; λ = 475 нм). 

 

При нагріванні провідника до температури більшої >7·103 К вдається 

зареєструвати суцільний спектр його випромінювання, (але не видно жодної 

 



 110

лінії випромінювання чи поглинання Рис. 4.13.а і величина оптичної щілини ΔЕ 

більша за 5,5 еВ (ΔЕ>5,5 еВ). Оптична щілина − це різниця між потенціалом 

іонізації та енергією найбільш високого рівня збудження атома, що 

спостерігається в спектрі. У ці моменти часу електронна концентрація Ne > 

7·10
21 см

-3
, тому плазмова частота потрапляє у фіолетову область, і 

випромінювання з плазми не виходить упродовж перших 20 мкС.  Протягом 

релаксації плазмового каналу (як видно з Рис.3.4.б. енергія в плазмовий канал 

не вкладається). За рахунок внутрішньої енергії відбувається розширення 

плазмового каналу, збільшується щого об’єм і зменшується концентрація 

електронів. При цьому починає з'являтися суцільний спектр випромінювання 

(поглинання) в області 490 – 560 нм (Рис.4.4, б). На 23 мкс з’являються лінії 

поглинання, що відповідають тільки самим нижнім рівням (переходам) спектру, 

а енергія самого верхнього спостережуваного рівня не перевищує 2,97 еВ. При 

цьому величина оптичної щілини складає 4,66 еВ. 

 

Рис. 4.13. Запис спектру в області 4900 - .5600 А в різні моменти часу  

(W, 300 мкм, U=20 кВ, завдовжки 40 мм; λ = 475 нм). 
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З подальшим зменшенням концентрації, на 53 мкс у спектрі з'являються 

лінії поглинання з верхнім рівнем 4,91 еВ, а величина щілини відповідно 

складає 3,66 еВ. У подальші моменти часу, у міру зменшення концентрації 

електронів, з'являються лінії з усе більш високими верхніми рівнями. На 83 мкс 

величина оптичної щілини складає ΔЕ = 3,06 еВ, а на 133 мкс - ΔЕ ≈ 2 еВ. Для 

визначення концентрації електронів в поверхневому шарі плазми можна 

скоРистатися зв'язком між величиною оптичної щілини і концентрацією 

електронів. 

В роботах [36, 37, 86, 60, 117] показано, що між величиною "оптичної 

щілини" і концентрацією електронів існує зв'язок. Але теоретичні роботи, 

особливо при високих значеннях Ne, дають залежності, що істотно 

відрізняються одна від одної. Тому скористаємося емпіричною залежностю 

величини оптичної щілини від електронної концентрації ne, приведеній в роботі 

[118]. Там ще приводяться також експериментальні результати і інших авторів 

[119], які не суперечать цим даним. Емпірична залежність має наступний 

вигляд (за умови однократної іонізації) ΔЕ = 1,32 ·10
-5

·N
e

0,26 
еВ, де ΔЕ це 

величина «оптичної щілини» в електронвольтах; Ne – концентрація електронів в 

кубічному сантиметрі. 

Результати визначення концентрації електронів при ВП з вольфраму W 

діаметром 320 мкм, отримані по приведеній вище емпіричній формулі, 

приведені на Рис. 4.14. 

 

Рис. 4.14. Зміна концентрації електронів з плином часу. (W, 300 мкм, 

U=20 кВ, завдовжки 40 мм; λ = 475 нм) 
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Як видно з Рисунка концентрація електронів зменшується з часом 

практично лінійно (у напівлогарифмічному масштабі). 

На Рис. 4.15. приведені результати зміни коефіцієнта розпаду в плазмі 

розряду. 

 

Рис. 4.15. Залежність коефіцієнта розпаду НП від часу. (W, 300 мкм, 

U=20 кВ, завдовжки 40 мм; λ = 475 нм). 

 

У подвійному логарифмічному масштабі також виходить лінійне 

зменшення коефіцієнта розпаду плазми зі збільшенням концентрації электронів 

і зменшенням кількості спостережуваних ліній поглинання вольфраму 

(Рис.4.16). 

 

Рис. 4.16. Залежність коефіцієнта розпаду НП від концентрації електронів 

(W, 300 мкм, U=20 кВ, завдовжки 40 мм; λ = 475 нм). 
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В роботах [95, 96] були отримані результати залежності коефіцієнтів 

розпаду водородно-кисневої плазми від концентрації електронів, в даному 

розділі обговорюється поведінка коефіцієнтів розпаду вольфрамової плазми. В 

більшості теоретичних розрахунків коефіцієнт рекомбінації (а відповідно, і 

коефіцієнт розпаду) повинен збільшуватися зі збільшенням концентрації 

електронів і іонів [7, 28]. З точки зору потрійної рекомбінації (електрон-

електрон-іон) такі результати на перший погляд є логічними, оскільки 

коефіцієнт рекомбінації повинен збільшуватися з кількістю можливих зіткнень, 

а отже, зі збільшенням концентрації електронів і іонів. Це справедливо для 

низьких концентрацій Ne (Ni). 

Але при високих концентраціях електронів (Ne>1018 см-3) починають 

істотно зростати мікрополя в плазмі, які призводять спочатку до дуже великого 

розширення ліній, а потім і до їх зникнення із спектру. Таким чином, 

зменшується кількість рівнів, на які можливе захоплення електронів і, 

незважаючи на зростаючу частоту зіткнень, рекомбінаційні процеси 

сповільнюються. Тільки у джерелах [32, 36, 37] приводяться теоретичні 

обгрунтування знижениня коефіцієнту рекомбінації зі збільшенням ступеню 

неідеальності плазми. В роботі [36] робиться припущення, що механізм 

рекомбінації при сильній електрон - іонній взаємодії носить не потрійний 

характер (електрон – електрон - іон), а швидше бінарний характер (електрон - 

іон).  

У роботах [28, 29] знайдено, що залежність зіштовхувальної рекомбінації 

від неідеальності плазми має максимум при Гее~1. У сильно неидеальний плазмі 

швидкість рекомбінації зменшується зі збільшенням Гее. При малих значеннях 

Гее результати узгоджуються з моделлю трьохчастинкову рекомбинації. У [36, 

37] аномальне зменшення швидкості рекомбінації в НП пояснюється 

утворенням щілини між гілками енергетичних спектрів, які відповідають парам 

і вільним електронам (зникненням енергетичних рівнів окремих атомів в 

щільній плазмі). 
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Слід, відмітити, що в приведеному експерименті лінії випромінювання і 

поглинання водню і кисню в спектрах не спостерігаються, що може свідчити 

що розряд відбувається виключно в парах атомів вольфраму. З іншого боку, 

концентрації електронів, спостерігаются при розрядах в парах вольфраму, вище 

1020 см-3. При таких концентраціях вони і не повинні спостерігатися, оскільки 

інтенсивна лінія Hα (656,3 нм), згідно работі [118], не реалізується при 

концентрації электронів в плазмі (4,5) · 1019 см-3, а лінії кисню ще при нижчих 

концентраціях. 

Проте, існує ще два застереження про метод визначення концентрації 

електронів по верхніх рівнях тих або інших атомів, що реалізувалися. Перше - 

необхідність впевнитись, що лінії поглинання належать плазмовому каналу, а 

не воді, що оточує плазмовий канал, в якій також часто спостерігається 

поглинання в резонансних лініях NaI, і CaI, CaII, що добре видно при 

підсвічуванні від стороннього джерела. Другий момент - необхідно 

коРистуватися новими довідковими даними для ліній, які наводяться в [114], 

оскільки рівні і довжини хвиль в довідниках [129, 122] не завжди відповідають 

реальним довжинам хвиль, або дуже близькі до них. Енергії переходів можуть 

відрізнятися на декілька електронвольт, що може привести до помилок при 

визначенні Ne за величиною "оптичної щілини". 

Слід також відмітити, що концентрацію электронів між 3 і 23 мкс не 

вдалося визначити, оскільки випромінювання у цьому діапазоні тут повністю 

екрановане через те, що знаходиться в довгохвильовій ділянці спектру за 

областю плазмової частоти. У пізніші моменти часу діагностика Ne за 

величиною "оптичної щілини" проводиться надійно. У поверхневих шарах 

плазмового каналу лінії іонів вольфраму також не спостерігалися. Концентрація 

електронів в поверхневому шарі плазмового каналу визначалася по емпіричній 

формулі залежності "оптичної щілини" від концентрації електронів. Швидкість 

розпаду неідеальної плазми при високих концентраціях електронів 

(Ne  > 1018 см-3) збільшується зі збільшенням кількості рівнів в спектрі. 

Коефіцієнти розпаду неідеальної плазми збільшуються зі збільшенням кількості 
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рівнів в спектрі ліній вольфраму, що з'являються в спектрах випромінювання - 

поглинання. Інтенсивність випромінювання суцільного спектру також 

збільшується зі збільшенням кількості рівнів в спектрі. 

 

4.4. Про розпад щільної плазми в діапазоні концентрацій електронів 

1017 см-3  ne  1022 см-3 

В останні роки з'явилося ряд теоретичних робіт, в яких наводяться 

результати чисельного моделювання рекомбінаційних процесів в щільній 

плазмі [30, 33, 38, 41]. У цих роботах були введені поправки до класичної 

формули Гуревича-Пітаєвського для обчислення коефіцієнтів трьохчастинкової 

рекомбінації в відносно щільній плазмі [24, 25]. Поправки дещо зменшують 

значення коефіцієнтів рекомбінації щільної плазми. Але при обчисленні 

поправок закладалися різні моделі взаємодії електронів з іонами. Автори робіт 

[30, 33, 38], припускали, що існують зв'язані стани атомів; є область енергій, що 

межує з кордоном іонізації, де парні стану практично відсутні ( «щілину» між 

парними пов'язаними і вільними станами електронів); вільні стани електронів. 

У ціх роботах враховувалися ефекти нереалізації рівнів атомів в сильних 

електричних мікрополем. В роботі [41] було проведено розрахунок поправок до 

формули Гуревича-Пітаєвського для ультрахолодної неідеальної плазми. При 

цьому в [41] передбачалося: «існувала раніше точка зору, що при зростанні 

ступеня неідеальності в функції розподілу з'являється щілина внаслідок 

відсутності парних станів не зовсім вірна» (відсутність щілини). 

У роботах [32,31] запропонована модель бінарної рекомбінація в щільній 

плазмі і була виведена відповідна формула для коефіцієнта рекомбінації 

сільнонеідеальной плазми. Взаємодія електрона з найближчим іоном в 

неідеальної плазмі описувалося в наближенні найближчого сусіда і по 

комірковій моделі. 

У теоретичній роботі [29] також були введені поправки до формули 

Гуревича-Пітаєвський [24, 25]. Розраховувалися поправки до коефіцієнту 

трехчастічной рекомбінації в залежності від температури Т і концентрації 
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електронів (Ne). Залежно від концентрації заряджених частинок в плазмі було 

отримано три варіанти поправок для формули, що відображають зменшення 

коефіцієнтів рекомбінації в залежності від Ne. Зменшення швидкості 

трехчастічной електрон-іонної рекомбінації в ė (2,718) раз, відбувається згідно 

[29], при Г ≥ 0,55 (Г - ступінь неідеальності плазми). Це, згідно [29], є умовою 

практично закриття трьохчастинкову електрон-іонної рекомбінації (по 

Пітаєвському). Слід також зазначити, що вплив магнітного поля на швидкість 

рекомбінації щільної (неідеальної) плазми незначний [29]. 

В роботі [37] було оцінено зменшення коефіцієнта рекомбінації 

неідеальної плазми внаслідок нереалізації верхніх рівнів в сильних мікрополем. 

При цьому вважалося, що рівні, на які може відбуватися рекомбінація, що не 

розширені. 

Експериментально раніше були визначені коефіцієнти розпаду і 

рекомбінації до концентрацій електронів Ne ≤ 2·1017 см-3 при 64·103 К [8]. 

Розбіжність з теоретичними розрахунками при цьому були не дуже великі. Але 

вже спостерігалося невелике зменшення експериментальних результатів в 

порівнянні з теоретичними розрахунками за формулою трьохчастинкову 

рекомбінації [24, 25]. У більш пізніх роботах з досліджень розпаду воднево-

кисневої плазми в високовольтних імпульсних розрядах в воді [95-98] було 

виявлено дуже велика розбіжність між експериментальними і теоретичними 

результатами при великих величинах електронної концентрації Ne. При 

концентрації електронів Ne ≤ 2·1017 см-3 експериментальні результати 

визначення коефіцієнта розпаду практично збігаються з теорією, як і в [8]. При 

збільшенні концентрації Ne експериментальні значення коефіцієнтів розпаду 

виходили менше розрахункових на 6 і більше порядків. Причому відмінність 

збільшувалася зі збільшенням концентрації електронів при розрахунках з 

використанням моделі трьохчастинкову рекомбінації. Метою цього розділу є 

порівняння експериментально отриманих результатів з розрахунковими по 

різним теоретичним моделям, а також встановлення залежностей коефіцієнта 

розпаду від температури плазми, концентрації електронів, ступеня 
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неідеальності плазми в діапазоні концентрацій електронів 1017 ≤ Ne ≤ 1022 см-3 і 

температур 5·103 К ≤ Т ≤ 5·104 К. 

Експериментальні дослідження коефіцієнтів розпаду щільної плазми при 

концентраціях електронів 1017 см-3 ≤ Ne ≤ 1022 см-3 проводилися при релаксації 

плазми імпульсних розрядів у воді. Для гарної відтворюваності і отримання 

великої щільності електронів в плазмі розрядного каналу розряди у воді 

ініціювалися вибухами тонких дротиків. Діаметр ініціюючих розряд 

вольфрамових провідників варіювався від 20 мкм до 500 мкм. Ємність 

накопичувальної батареї була С = 14,6 мкФ, індуктивність розрядної ланцюга 

0,43 мкГн. Період розряду в режимі короткого замикання був 15,5 мкС. 

Початкова напруга на батареї варіювалося від 3 кВ до 37 кВ, а максимальна 

запасається енергія не перевищувала 10 кДж. Довжина розрядного проміжку 

змінювалася від 10 до 100 мм. Використовувалися також розряди у воді, 

ініційовані провідниками з різних матеріалів: заліза, молібдену, міді, латуні, 

константана, вуглецю, нікелю та інших матеріалів. Найцікавішими виявилися 

розряди, ініційовані провідником з вольфраму. Особливістю таких розрядів 

було те, що вольфрамові провідники вдавалося нагрівати перед пробоєм парів 

металу до температур 13·103 К [115] при температурі плавлення вольфраму 

3680 К і температурі кипіння 5930 К. Нагрівання металу до таких високих 

температур дозволяє порівняно легко отримувати вільні електрони в парах 

металу і так отримувати розряди без паузи струму з дуже високим ступенем 

іонізації і концентрацією електронів до щільності 1022 см-3. Крім цього перший 

потенціал іонізації вольфраму W - 8 еВ, другий 14 еВ, третій 24 еВ. [120, 124, 

126]. Для водню потенціал іонізації Eі = 13,6 еВ; для кисню перший -13,6 еВ, а 

другий потенціал іонізації 35,1 еВ. Крім цього, для дисоціації молекули води 

необхідно затратити 9,5 еВ. Тому при розряді в парах вольфраму W можлива 

отримати другу іонізацію для іона вольфраму і виникає можливість отримати 

плазму з високою температурою і концентрацією електронів. Ініціювання 

розрядів у воді провідниками з інших металів не дає можливості отримати 

плазму з такою високою концентрацією. При ініціюванні розрядів у воді 
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провідниками з вуглецю, константана, нікелю відбувається розігрів цих 

матеріалів до порівняно невеликих температур. Тому спостерігаються великі 

часи затягування пробоїв парів, і, відповідно, малі значення температури 

плазмового каналу і порівняно низькі концентрації електронів. Крім цього, для 

дослідження коефіцієнтів розпаду вибиралися розряди з максимальним внеском 

енергії в канал в першому напівперіоді, практично без підкачки енергії в плазму 

в другому і наступних напівперіодах [10,17]. Це дозволяло отримувати 

мінімальні помилки при визначенні коефіцієнтів розпаду. Найцікавішими 

виявилися розряди при довжині розрядного проміжку 100 мм при ініціюванні 

дротинками що вибухають з вольфраму W з діаметром дротинки 20 мкм при 

напрузі U0 = 30 кВ, і також при діаметрі вольфрамової W дротинки що вибухає 

320 мкм, при довжині провідника 40 мм і напрузі 20 кВ. Експериментальний 

коефіцієнт розпаду плазми визначається із формули (4.6.) 

2
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  ,  (4.6.), 

Де відношення зменшення концентрації до проміжку часу за який це 

зменшення відбувалось, де зменшення концентрації електронів за проміжок 

часу , - концентрація електронів.  

eN

t eN

Теоретичний розрахунок коефіцієнта розпаду визначається з принципу 

детальної рівноваги  (4.7.) 

i
e

a
2
e

e Nb
N

N

Ndt

dN



 ,  (4.7.), 

де  концентрація атомів в плазмі,  - коефіцієнт іонізації, aN b iN - 

коефіцієнт рекомбінації. В цьому випадку при визначенні коефіцієнта розпаду 

враховується іонізація плазми, яка може бути достачно велика при температурі 

(7-45) ·103 К. Саме такі температури спостерігаються при імпульсних розрядах 

у воді. 

У роботах [98,124] було показано, що немає однозначної залежності 

коефіцієнта розпаду від температури плазми. Це суперечить класичній формулі 

для трьохчастинкової рекомбінації плазми за моделлю зіткнень електрон-
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електрон-іон. Залежність від температури в цій моделі дуже сильна ~ Т-9/2 [24, 

25]. А при зміні температури від 7000 К до 64000 К експериментальне значення 

Кр при однакових значеннях концентрації Ne має практично одну і ту ж 

величину [125]. Згідно [24, 25] коефіцієнт рекомбінації повинен відрізнятися 

приблизно в двадцять одну тисячу разів (~ 2,1·104 раз). 

Порівняння експериментальних результатів визначення Кр з 

розрахунковими величинами по моделі бінарної рекомбінації [24, 24] дають 

задовільне співпадання тільки при концентраціях електронів Ne < 1019 см-3 

[123]. 

На Рис. 4.17 приведено хід в часі визначених з експерименту значень 

коефіцієнта розпаду Кр і порівняння їх з теоретично вирахуваними значеннями 

за класичною формулою для трьохчастинкової рекомбінації. Приведено 

результати обчислень, які дають значення обрахованих величин коефіцієнтів 

розпаду більш ніж на порядок менших ніж коефіцієнт рекомбінації. Тому в 

даному режимі розряду іонізація практично не впливає на результати обчислень 

і коефіцієнт розпаду збігається з коефіцієнтом рекомбінації з помилкою в бік 

завищення < 10%.  

Зближення результатів відбувається з зниженням концентрації електронів 

і послідовною появою ліній Нα (656,3 нм), Нβ (486,1 нм) і Нγ (434,06 нм) в 

випромінюванні. Плазма в суцільному спектрі при цьому стає прозорою. На 

Рис. 4.17 приведено порівняння експериментальних значень Кр з розрахованими 

по формулі Гуревича - Пітаєвського [24,25], за розрахунками Хіннова і 

Джонсона [14], а також Ланкіна - Нормана [30, 33, 38]. В [35] враховували 

непрозорість водневої плазми в лініях випромінювання серії Лаймана, а також 

іонізацію. Це трохи поліпшило зближення експериментальних і теоретичних 

результатів (Рис. 4.17). 
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Рис. 4.17. Залежність від часу коефіцієнта розпаду 

 

Розрахунки за формулами з [30, 33, 38] практично збігаються з 

розрахунками для формул для ідеальної плазми, при концентраціях електронів 

Ne менших за 1019 см-3 або Гее  0,6-7, як і випливає з формул, приведених в цих 

роботах. Але вони значно більші, ніж експериментальні значення Кр.  

Як видно на Рис 4.18, до 70 мкс нахил прямої був дуже малим. 

Починаючи з 70 мкс, залежність нахилу кривої збільшується, а з 80 мкс 

збільшується ще раз. Це може свідчити про зміну типу рекомбінації при 

зменшенні електронної концентрації в щільній плазмі. 

 

 

Рис. 4. 18 Залежність від часу співвідношення e
max
e NN . 
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Згідно роботі [19], з часового ходу відношення максимальної 

концентрації електронів до поточної концентрації Ne можна визначити 

коефіцієнт розпаду Кр. На Рис 4.18 приведена залежність віднощнння 

концентрацій від часу.  

На Рис. 4.19 приведені результати порівняння ходу в часі експе-

риментальних значень з розрахунковими значеннями по декількох моделях для 

неідеальної плазми. 

 

Рис. 4. 19 Залежність від часу коефіцієнта розпаду 

 

Результати обчислень не дали суттєвого зближення теоретичних і 

експериментальних значень. Облік іонізації також не покращує зближення 

експериментальних і теоретичних результатів, тому що значення величин 

іонізації становлять < 10% в порівнянні з значеннями величин рекомбінації і 

результати обчислень практично збігаються.  

Слід зазначити, що розрахунок іонізації використовувався з роботи [123]. 

Але в цій роботі не враховуються ефекти нереалізації рівнів ліній у великих 

електричних мікрополях щільної плазми. На Рис. 4.20, а приведені результати 

порівняння експериментальних значень і розрахункових з поправками 

враховують вплив ступеню неідеальності на формулу Гуревича- Пітаєвського. 

Залежно від ступеню неідеальності плазми при Гее <1 поправки не призводять 

до суттєвого зменшення розрахункових значень коефіцієнтів розпаду у всіх 
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трьох теоретичних моделях [29,30, 33, 38, 41]. До 50 мкс практично не 

змінюється за величиною. Розрахунок ходу концентрації електронів в часі в 

цьому випадку проводився за формулою Саха. Загальна концентрація частинок 

в плазмі визначалася з тиску. 

 

Рис. 4. 20. Залежність коефіцієнта розпаду від ступеню неідеальності.  

 

Хід у часі тиску розраховувався по гідродинамічним характеРистикам 

плазмового каналу. Розрахунок тиску проводився по моделі квазінестискуваної 

рідини [71]. Яскравісна температура бралася з вимірювання інтенсивності 

випромінювання плазмового каналу шляхом порівняння з інтенсивністю 

еталонного джерела ЕВ-45 [56, 57]. При розрахунку статсум враховувалися 

тільки рівні водню, які спостерігаються експериментально. Зниження 

потенціалу іонізації не враховувалося [30, 33, 38]. Плазмовий канал 

випромінював суцільний спектр, але його випромінювання значно відрізняється 

від випромінювання абсолютно чорного тіла [81]. В даному випадку 

температура вимірювалася на довжині хвилі 400 нм. У міру розпаду плазми і 

зменшення інтенсивності суцільного спектру з нього починає виділятися 

емісійний лінійчатий спектр. На 50 мкс починає проявлятися сильно розширена 

лінія Нα (656,3 нм), на 54 мкс лінія Нβ (486,1 нм) і на 63 мкс лінія Нγ (434,06 нм). 
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Тому, починаючи з 65 мкс, вдалося отримати зміну в часі концентрації 

електронів, виміряний по штарківському розширенню лінії Нα [89].  

 

Рис. 4.21. Залежність коефіцієнта розпаду від ступеня неідеальності. 

 

При побудові графіків залежності від ступеня неідеальності виникає така 

особливість повидінки кривих на гафіках. У міру зменшення ступеню 

неідеальності від 0,6 (при початку розпаду плазми) до 0,3 виникає область 

експериментальних значень де Геe не змінюється, а коефіцієнт розпаду 

збільшується від 10-16 см3/с до 10-13 см3/С. Це зв’язано з появою рівнів ліній Нα, 

Нβ і Нγ і початком різкого збільшення швидкості рекомбінації. У параметр 

неідеальності Геe входять величини двох зміних, як температури і так 

концентрації електронів. Тому одному і тому ж значенню Геe можуть 

відповідати різні значення Ne і T. На розрахункових ж кривих спостерігається 

при цьому як би «петля гістерезису» на залежності Кр від Г. Однозначної 

залежності Кр від температури в щільній плазмі не виявлено. Спостерігається 

тільки однозначна залежність від концентрації електронів [123]. Мабуть, 

параметр неідеальності не є головним і однозначним параметром, від якого 

залежить коефіцієнт розпаду щільної плазми. Правда, при великих ступенях 
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неідеальної є кореляція між зменшенням і збільшенням Геe (Рис 4.22) 

Порівняння експериментальних результатів залежно від Г і теоретичних 

показує, що всі теоретичні розрахункові значення значно вище при Г ≤ 5. 

Найбільш близькі значення отримані по [30, 33, 38], особливо якщо вважати 

заряд іонів Z = 2. Тим не менш потрібні додаткові оцінки поправок теорії до 

формули для трехчастічной рекомбінації. Як зазначається в роботі [29], при 

великих Ne «канал трехчастічной рекомбінації закритий». В [29] йшлося про 

більш низьких значеннях Ne, ніж приведення в цьому розділі. Чи не впливає на 

покращення результатів і крива іонізації при визначенні реальних коефіцієнтів 

рекомбінації. Коефіцієнт іонізації змінюється приблизно від 10% при 

концентраціях Ne порядку 1020 см-3 і Т близько 45·103K до 0,1% при Ne = 1017-

1018 см-3 Т <7·103 K 

Таким чином при температурах плазми менших Т <20·103 К для 

імпульсних розрядів у воді коефіцієнти розпаду практично збігаються з 

коефіцієнтами рекомбінації. А помилка не перевищує 10% в бік завищення 

коефіцієнта рекомбінації. З огляду на те, що жодна з поправок до формули 

трьохчастинкової рекомбінації [29, 30, 33, 35] не дає доброго узгодження з 

експериментальними даними для коефіцієнту розпаду щільної плазми при 

концентрації електронів Ne > 1019 см-3, слід розглянути інші можливі механізми 

рекомбінації. При цьому слід врахувати, що розрахункові значення на кілька 

порядків більше експериментальних. А саме коефіцієнт потрійний ударно-

радіаційної рекомбінації на 4-5 порядків більше коефіцієнта, відповідного 

захоплення електрона при потрійних зіткненнях в основний стан атома [19]. 

На Рис.4.22 представлені результати розрахунку потрійний рекомбінації в 

основний стан атома водню і їх порівняння з експериментальними. На Рис 4.23 

видно, що значення, обчислені за цією формулою дійсно на три порядки менше 

ніж розраховані за формулою Гуревича-Пітаєвського, але все одно на кілька 

порядків перевищують експериментальні значення при щільності електронів 

3·1018 см-3 і збігаються з експериментальними значеннями при Ne = 2·1017 см-3.  
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Якщо побудувати графік зміни коефіцієнта іонізації, то видно, що 

значення коефіцієнта іонізації приблизно на порядок більше, ніж коефіцієнт 

рекомбінації в основний стан. З спектрів випромінювання плазми відомо, що 

другий рівень збудження не спостерігається (лінії Нα немає в спектрі 

випромінювання) до 50 мкС.  

  

 

Рис.4.22 Залежність від часу коефіцієнта розпаду 

 

Тому було вирішено провести розрахунок коефіцієнта рекомбінації на 

перший рівень з енергією збудження 10,2 еВ. Результати розрахунків 

коефіцієнта іонізації і коефіцієнта рекомбінації практично збіглися. 

Підсумовування величин коефіцієнтів рекомбінації за двома рівнями загальну 

величину його збільшує на 10% (Рис. 4.23). А відмінність між величинами 

іонізації і рекомбінації настільки незначна, що, мабуть, і дає малі значення 

експериментальних для величин коефіцієнтів розпаду які на кілька порядків 

менші. 

Для порівняння на Рис. 4.23 приведені також результати розрахунків 

залежності коефіцієнтів фоторекомбінаціі від часу для одного з режимів 
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розряду. Вони досить добре наближаються до значень коефіцієнтів розпаду на 

початковій стадії розряду. Але розраховані коефіцієнти іонізації на три-чотири 

порядки вище, ніж значення коефіцієнтів фоторекомбінаціі і перетинаються 

при Ne = 2·1018 см-3. А експериментально спостерігається перевищення значень 

коефіцієнтів розпаду над значеннями коефіцієнтів іонізації. Спостерігається 

протиріччя ще одному експериментальному факті. 

 

 

Рис. 4.23. Залежність від часу коефіцієнта розпаду 

 

В роботі [98] показано, що при розпаді плазми для ІРВ спостерігається 

залежність від концентрації електронів. При фоторекомбінаціі залежності 

коефіцієнта рекомбінації від Ne немає. Отже, в щільній плазмі ІРВ 

спостерігається потрійна рекомбінація, але розрахунки коефіцієнтів 

рекомбінації треба проводити тільки з урахуванням експериментально тих 

рівнів атомів що спостерігаються і для щільної плазми.необхідно враховувати 

вплив іонізації  
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4.5. Вплив різних параметрів плазми на швидкість  

розпаду неідеальної плазми 

Теорія НП недостатньо розвинута не тільки внаслідок складності 

розрахунків параметрів такої плазми, але і через відсутність надійних 

експериментальних даних про властивості НП і взаємозв'язки її властивостей з 

основними параметрами плазми. Експериментальні результати також отримати 

дуже складно. Неідеальна плазма в лабораторних умовах існує дуже короткі 

часи (нано -, мікро - і мілісекунди). Немає обладнання, що дозволяє вимірювати 

основні параметри НП за такі короткі часи. Відсутні методики вимірювання 

параметрів НП. У НП можна виміряти тільки хід в часі яскравісної температури 

(Тя) поверхневих шарів плазми. Але і тут не все однозначно. При вимірюванні 

Тя на різних довжинах хвиль може бути отримана відмінність в значеннях Тя до 

2 разів. Це може свідчити про нерівноважність випромінювання НП. 

Концентрації електронів можливо визначити по розширенню лінії водню Нα 

(656,3 нм) тільки до значень Ne  1019 см-3. При цьому потрібно коригування 

контура лінії Нα [98]. У щільній неоднорідній плазмі завжди є реабсорбція, яка 

спотворює (занижує) інтенсивність в контурах реабсорбованих ліній. 

Коригування контура реабсорбованої лінії Нα дуже трудомістка і незручна 

процедура. Вона вимагає дуже великих витрат часу. При більш високих 

концентраціях (Ne > 41019 см-3) лінія Нα (656,3 нм) пропадає із спектру (не 

реалізується) під впливом мікрополів плазми [96]. Останніми роками зроблені 

спроби визначати концентрацію плазми по ефекту «нереалізації» ліній під 

впливом мікрополів плазми, або, що те ж саме, по ефекту "оптичної щілини" в 

НП [109]. Зроблено це по лініях водню і вольфраму. Це можна робити і для 

плазми іншого складу, атоми і іони якої є досить багаті на лінії спектрів 

випромінювання і поглинання. Результати теоретичних робіт по рекомбінації 

суперечливі [7, 31, 34, 37]. Потрібна експериментальна перевірка теоретичних 

робіт по рекомбінації, що з'явилися останніми роками. Останніми роками 

з'явилося декілька експериментальних робіт по розпаду НП [96 - 98]. У них 

приведено характер залежності коефіцієнтів розпаду НП від часу. Необхідно 
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визначити залежність коефіцієнтів розпаду від різних параметрів НП: 

температури, концентрації електронів, ступеню неідеальності плазми, тиску, 

концентрації атомів в НП. У більшості теоретичних робіт по обчисленню 

коефіцієнтів рекомбінації використовують два основні параметри - 

концентрацію електронів і температуру плазми [7, 32]. У роботах [34, 36, 95] 

приводиться така залежність від параметра неідеальності плазми Г.  

 Як вже згадувалося в роботах [8, 95] виміряти безпосередньо коефіцієнт 

рекомбінації плазми дуже складно, оскільки окрім процесів рекомбінації йдуть 

і процеси термічної іонізації. Експериментально можна визначити тільки 

коефіцієнт розпаду плазми.  

 

Рис 4.24.Залежність від температури Т коефіцієнтів розпаду Kр  

 

На Рис 4.24.показана залежність коефіцієта розпаду від Kр. від 

температури для декількох режимів розряду. У [8] температура змінюється 

майже на порядок від 7000 до 64000 К. Відповідно до класичних уявлень 

коефіцієнт розпаду Kр повинен бути менше для тих же значень Ne і при такій 

зміні температури змінюватись значно більше. Отже, такий параметр як 
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температура не є визначальним для рекомбінації. Слід зазначити, що початок 

зростання швидкості рекомбінації співпадає з виділенням ліній Нα з суцільного 

спектру. Швидкість рекомбінації збільшується з появою в суцільному спектрі 

ліній Нα, Нβ, Нγ. Це означає що з’являються дискретні рівні на які можлива 

рекомбінація. Інший фактор, що сприяє збільшенню швидкості рекомбінації є 

зменшення оптичної товщини суцільного спектру. Це означає, що 

випромінювання з каналу плазми виходить не тільки з поверхні, але з середини 

каналу, з внутрішньої частини каналу, що призводить до збільшення темпу 

охолодження плазми. Обидва ці чинники сприяють збільшенню швидкості 

розпаду плазмового каналу.  

На Рис 4.25 приведено результати визначення коефіцієнтів розпаду 

плазми залежно від концентрації електронів. Графік побудований в подвійному 

логарифмічному масштабі. З нього видно, що при зменшенні концентрації 

електронів в НП від 7·1021 см-3 до 2·1017 см-3 коефіцієнт розпаду збільшується 

практично лінійно від значень 3·10-18 см3/с до 10-12 см3/С.  

 

 

Рис.4.25. Залежність коефіцієта розпаду від концентрації плазми в каналі.  

 

Температура плазми при цьому складала (8-11)·103 К при концентрації 

електронів Ne=7·1021-1020 см-3 для вольфрамової плазми і температура 

зменшувалася від 50·103 К до 7·103 К при концентраціях Ne = 5·1020-1017 см-3 для 
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воднево-кисневої плазми. Враховуючи, що експериментально отримана 

практично лінійна залежність коефіцієнтів розпаду від концентрації електронів, 

підберемо [125] емпіричну формулу для цієї залежності. Емпірична формула 

залежності коефіцієнтів розпаду від концентрації електронів у НП має вигляд 

(4.8.): 

K = 4,9·1018(Ne) 
-1,2 (см-3) ,  (4.8.), 

де см-3 коефіцієнт розпаду щільної плазми, Ne (см-3) - концентрація 

електронів у щільній плазмі, 

де 2

)(

e

e

N
dt

dN

K  с-1· см3 . коефіцієнт розпаду НП, Ne (см-3) - концентрація 

електронів у НП. 

Приведена формула описує залежність отриману з експерименту для 

коефіцієнта розпаду НП від концентрації електронів в діапазоні 1017см-3  Ne  1022 

см-3. Діапазон температур (7-35)·103 К. Експериментальні результати отримані для 

воднево-кисневої плазми в діапазоні концентрацій електронів 1017 - 1021 см-3 і для 

вольфрамової в діапазоні 1020-1022 см-3
. Величини зарядів іонів і температури не 

враховувалися. Результати по коефіцієнтах розпаду отримані з трьох режимів 

розрядів. У плазмі вольфраму можлива друга іонізація, але вона не 

враховувалася в емпіричній формулі. Деякі відхилення значень від лінійної 

залежності в коефіцієнтах розпаду в області концентрацій електронів 5·1019-1021 

см-3 може пояснюватися істотною іонізацією нейтральних атомів при високих 

температурах воднево-кисневої плазми (Т ≈ (40 - 50)·103 К). Проведено 

порівняння отриманих експериментальних результатів з теоретичними 

розрахунками виконаними в роботах [7, 32, 36]. При порівнянні 

експериментальних результатів коефіцієнтів розпаду з теоретичною роботою 

[7] у якій передбачається механізм потрійної рекомбінації (електрон - електрон 

- іон), отримана велика відмінність при великих концентраціях електронів. При 

зменшенні концентрації електронів відбувається зближення експериментальних 

і теоретичних результатів.  
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У теоретичній роботі [32] передбачається зменшення коефіцієнта розпаду 

зі збільшенням концентрації електронів. Якісно це узгоджується з 

експериментальними результатами. Але при цьому передбачається бінарна 

рекомбінація (електрон - іон), а не потрійна. У теоретичних роботах 34, [36, 37] 

наводиться залежність коефіцієнта рекомбінації (розпаду) залежно від ступеню 

неідеальності плазми Г. Згідно з цими роботами повинен спостерігатися 

максимум в коефіцієнті рекомбінації при Г ≈ 0,6-1,2. Особливістю цих робіт є 

те, що зроблена спроба отримати залежність коефіцієнтів рекомбінації від обох 

головних параметрів плазми - концентрації електронів і температури. 

На Рис.4.26. приведені експериментальні результати залежності 

коефіцієнтів розпаду залежно від ступеню неідеальності плазми Г. 

Експериментальні значення коефіцієнтів розпаду від ступеню неідеальності 

плазми дійсно мають невеликий максимум в області Г=0,4 - 2. Область з 

ступінню неідеальності γ = 0,6 - 1,5 поки що нами не досліджена. 

Залежність від ступеня неідеальність плазми при Г = 0,2 . 4,5 коефіцієнту 

розпаду Kр для експериментальних значень відображена на (Рис. 4.20). 

 

Рис.4.26. Залежність коефіцієнта розпаду від ступеня неідеальності плазми. 

На Рисунку 4.20 це робота [33] зі списку літератури, 4 це робота [41], а 5 це 

посилання [9] 
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Спочатку, для малих значень, значення Kр різко зменшуються при 

збільшенні Г від 0,1 до 0,3, а потім збільшується майже на порядок, і має 

максимум. Зі збільшенням ступеня неідеальності Г від 2 до 4,5 відбулося 

повільне зменшення коефіцієнта розпаду Kр. Є якісна кореляція теоретичних 

розрахунків згідно [36] з експериментальними результатами, але існують 

кількісні розходження. При Г <1 експериментальні значення коефіцієнта 

розпаду Kр. на 2 порядки нижче теоретичного, і при Г = 4 вони майже 

співпадають. При Г> 4 теоретичні значення швидкості рекомбінації стають 

меншими, ніж експериментальні. Значення коефіцієнтів рекомбінації отримані 

за формулами, приведеними в [37], були на декілька порядків вищі, ніж 

експериментальні величини Кр. Але розрахункові значення змінюються подібно 

і криві паралельні кривим побудованим по експериментальних даних.  

Береться до уваги тільки вплив електричного мікрополя на поведінку 

коефіцієнта розпаду Kр. Порівняння з розрахунковими значеннями [43] показує 

що вони близькі з експериментальними результатами для коефіцієнта розпаду 

для значень Г ≥ 0,5. Слід зазначити що в [43] розрахунок був виконаний для 

ультрахолодної плазми Для малих значень Г існують більші розбіжності, ніж 

витікає з результатів Нормана-Ланкіна [101]. Зазначимо, що ступінь 

неідеальності Г є неоднозначною величиною і залежить не тільки від 

концентрації Ne, але і від температура плазми Т. Була отримана лише емпірична 

залежність коефіцієнту розпаду Kр від електронної концентрації [98]. Жодна з 

відомих теоретичних робіт не описує задовільно залежність експериментально 

визначеного Kр від ступеня неідеальності плазми Г. Очевидно, Г не є 

адекватним параметром для опису швидкості розпаду щільної плазми 

З цієї залежності видно, що при Г ≈ 0,3 змінюється характер процесу 

розпаду. Можливо, з механізму бінарної рекомбінації при великих Ne він при 

зниженні Ne (меньше 5·1018 см-3) перетворюється в потрійний. Слід зазначити, 

що залежність коефіцієнта рекомбінації від температури в усіх теоретичних 

роботах приблизно однакова, пропорційна ~ Т-9/2. Експериментально такої 

сильної залежності коефіцієнта розпаду від температури не спостерігається. 
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Рис.4.27. Залежність віл часу коефіцієнтів розпаду Кр. На Рисунку [2] це 

робота [38] зі списку літератури, а 6 це посилання [14] 

 

На Рис.4.27. показана експериментальна залежність коефіцієнту розпаду 

Kр від часу і порівняння з класичною формулою [14]. У [38] враховується 

неідеальність плазми, і що процес рекомбінації є бінарним (відбуваються тільки 

зіткнення електронів та іонів). У [14] передбачається, що відбувається 

трьохчасткова рекомбінація, а потім виникає дрейф по верхніх рівнях. 

Враховані процеси іонізації. Узгодження з [38] отримано лише з зменшенням 

електронної концентрації до значень 1017 см-3. При високих значеннях 

концентрації електронів Ne різниця між значенням коефіцієнта розпаду для 

експерименту і розрахунків склала 5 - 6 порядків. В посиланнях [121, 122, 123] 

враховані процеси іонізації і непрозорість в випромінюванні для лінії водню в 

серії Лаймана. 

 

4.6. Висновки до четвертого розділу 

Визначено експериментальні коефіцієнти розпаду НП при концентраціях 

2·1020 см-3 до 2·1017 см-3 при зниженні температури плазми від 22·103 К до 
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7·103 К. Отримані експериментально значення коефіцієнтів розпаду на 6 

порядків менші розрахункових при концентрації 2·1020 см- 3 і температурі 22·103 

менші ніж на два порядки нижчі ніж при концентрації 2·1017 см-3 і температурі 

7·103 К. Спостерігається тенденція до зближення розрахункових і 

експериментальних результатів у міру зниження концентрації електронів і 

температури плазмового каналу. Теоретичні роботи, що існують до 

теперішнього часу, не пояснюють такої великої відмінності з 

експериментальними даними. Для коректної побудови теорії рекомбінації НП 

необхідно враховувати зникнення більшості рівнів і сильне розширення рівнів 

атомів в мікрополях НП. 

Одержана практично лінійна залежність (у подвійному логарифмічному 

масштабі) коефіцієнтів розпаду плазми від концентрації електронів в НП. 

Отримано емпіричну формулу для цієї залежності. Експериментально 

спостерігається невеликий максимум коефіцієнта розпаду при ступені 

неідеальності плазми Г~0,6-1,5, що якісно співпадає з результатами розрахунків 

по [28, 26, 29]. 

Ступінь неідеальної не є однозначним параметром, що описує поправки 

для обчислень коефіцієнтів рекомбінації за формулою Гуревича-Пітаєвського. 

Жодна з формул з поправками на неідеальність плазми до формули Гуревича- 

Пітаєвського не дає доброго співпадання розрахункових значень з 

експериментальними значеннями коефіцієнтів розпаду, навіть з урахуванням 

іонізації. Необхідні поправки на щільність електронів. Найкраще співпадання з 

експериментальними значеннями коефіцієнтів розпаду отримано при 

розрахунку коефіцієнтів потрійної рекомбінації електронів тільки на 

експериментально спостережувані рівні атома і при врахуванні іонізації. 

Виявлено, що не спостерігається однозначної залежності величини 

коефіцієнта розпаду від ступеню неідеальності плазми. 

Показано, що значення коефіцієнтів розпаду найкраще з усіх 

використаних моделей описуються коефіцієнтами фоторекомбінації, але з 

врахуванням тільки тих рівнів, які спостерігаються експериментально.
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5. ЧАС ЖИТТЯ ЕЛЕКТРОНІВ В ЩІЛЬНІЙ ПЛАЗМІ 

 

5.1. Основні параметри що описують існування плазми 

 

В останні десятиліття зріс інтерес до елементарних процесів, які 

відбуваються у речовинах, що знаходяться в екстремальних умовах, тобто при 

високих температурах і високих тисках. Це викликано як чисто науковим 

інтересом до властивостей речовини в таких станах, так і практичними 

потребами дослідження таких станів, тому що речовини в них є робочим тілом 

у багатьох технологічних пристроях, як уже працюючих, так і таких, що 

проектуються. Це розрядно-імпульсні пристрої для штампування, 

розвальцьовування труб, очищення лиття; елементи високовольтних розрядних 

пристроїв для комутації потужнострумових мереж, високовольтні 

потужнострумові розрядники; потужні МГД – генератори, проектовані 

газофазні ядерні реактори та ракетні двигуни з газофазними ядерними 

реакторами, різні пристрої військового призначення. Для розрахунку довжин 

пробігів квантів у щільній плазмі, необхідно мати інформацію про величину 

ефективних перерізів збудження атомів. При концентраціях електронів у плазмі 

вище від 51018 см-3 спостерігається “просвітління” щільної воднево-кисневої 

плазми [124]. У оптичному діапазоні зникають вс і  лінії поглинання 

(випромінювання) водню, включаючи саму інтенсивну лінію серії Бальмера Hα. 

Лінії кисню також відсутні, бо в цьому спектральному діапазоні мають великі 

потенціали збудження [98], близькі до потенціалу іонізації. Останні 

з'являються тільки на пізній стадії розпаду плазми. Таку відсутність 

поглинання природно пояснювати зменшенням ефективного перерізу взаємодії 

збуджених атомів у плазмі. У таких атомах зменшення ефективного перерізу 

пов'язане з ”нереалізацією” верхніх рівнів атомів, тобто ”зрізанням” 

(зникненням) верхніх рівнів на флуктаційних збуреннях електричних 

мікрополів, які по величині зрівнюються із внутрішньоатомними 

напруженостями електричних полів [125]. Це приводить до того, що 
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зменшується кількість рівнів, на які можлива рекомбінація. Таке зменшення 

числа вільних електронних станів збудженого атома (іона) сильно зменшує 

коефіцієнт рекомбінації в щільній плазмі й повинне приводити до збільшення 

часу життя електронів (іонів) у щільній плазмі. Вивченню впливу параметрів 

плазми на час життя заряджених частинок у щільній плазмі й пРисвячений 

даний розділ.  

 

5.2. Час життя електронів в плазмі 

Одним з найважливіших параметрів плазми є час життя електронів і іонів 

у ній (ж) [122]. Цей параметр визначає час існування плазмових утворень. У 

процесі іонізації газ здобуває зовсім нові властивості, які виникають через 

прояв електричних мікрополів і надають іонізованому газу особливий 

колективний стан взаємодіючих частинок. 

Основні параметри установки, на якій проводились дослідження: ємність 

– 14,5 мкФ, індуктивність контуру 0,47 мкГн, напруга на конденсаторній 

батареї змінювали від 3 кВ до 37 кВ, що дозволяло запасати енергію 10 кДж, а 

струм в першому максимумі досягав 160 кА; довжина розрядного проміжку 

змінювалась від 5 мм до 100 мм. Розряд, для одержання повторюваності 

результатів, ініціювався вибухом тонких металевих (з чистих металів, та 

сплавів) або вуглецевих провідників, якими до розряду замикався розрядний 

проміжок. Це дозволяло також одержувати досить високі параметри плазми, які 

не можна одержати при простих іскрових розрядах у воді. Для пробою 

водяного проміжку потрібні великі проміжки часу, а сам пробій розрядного 

проміжку проходить при порівняно великих з тонкими провідниками 

поперечних перерізах стрімерів, що не дає можливості одержувати велику 

густину струмів у чисто іскровому плазмовому каналі. Розряд у воді, 

ініційований електричними вибухами провідників дозволяє також одержувати 

більш рівномірне випромінювання поверхні, ніж при іскровому розряді. В той 

же час інерційні властивості та мала стискуваність води не дають плазмовому 
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каналу швидко розширитись. Це  да є  змо гу  полегшити діагностику і 

провести вимірювання основних параметрів плазми та їх зміни у часі. 

З літератури відомі результати досліджень часу життя електронів у плазмі 

до значень концентрацій електронів Ne  1017 см-3 [41]. Експериментально 

спостерігали у парах води довгоживучі (0,5-5,0 с) плазмові утворення, так звані 

плазмоїди. [99]. У розрідженій плазмі (при концентраціях до 1017 см-3) 

теоретичні й експериментальні значення коефіцієнтів об'ємної рекомбінації 

електронів лежать у діапазоні значень   10-8 – 10-14 см3/с і зменшуються 

при збільшенні температури [122]. Для аналізу динаміки народження й 

зникнення заряджених частинок у плазмі високовольтного імпульсного розряду 

у воді будемо використовувати рівняння балансу частинок у воднево-кисневій 

плазмі цього розряду. Рівняння балансу частинок у каналі записується у вигляді 

[4]: 

*
e,i

αeNNβaNeN
dt

edN
2

i    (5.0.), 

де  - коефіцієнт рекомбінації см6/с, β - коефіцієнт іонізації см3/с,  

 Ne, Ni, Na – концентрації електронів, іонів, атомів см-3 

ефективний коефіцієнт рекомбінації [*] = см3/с, ,.;   e
* N

[] = см6/с, - коефіцієнт рекомбінації.  

Середній час життя іона або електрона при рекомбінації в об'ємі плазми 

(при нехтуванні іонізацією) можна визначити з рівняння [122]: 
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 де  - початкова концентрація заряджених частинок у плазмі.  0
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 ; (5.2.),  

де час життя [  ] – с; ефективний коефіцієнт рекомбінації електронів і 

іонів  - см3/с  

ж

*
e,i

i,eN - концентрація електронів або іонів - см-3.  
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При високих температурах і концентраціях плазми експериментально 

визначити коефіцієнт рекомбінації з результатів прямих вимірювань важко. У 

цих умовах відбувається істотна термічна іонізація плазми. З експерименту 

можна виміряти тільки коефіцієнт розпаду, що розраховується з рівняння 

балансу частинок у плазмі за принципом детальної рівноваги [4]:  

*

e
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2
e

e

N

N

Ndt

dN



 (5.3.), 

де - 2
e

e

Ndt

dN

  - коефіцієнт розпаду, Ne - концентрація електронів у см-3, – 

коефіцієнт іонізації, а Na - концентрація атомів у см-3.  

Якщо не враховувати іонізацію, то коефіцієнт рекомбінації e,i
* відповідає 

лівій частині в рівнянні (3). Таким чином, значення коефіцієнта рекомбінації 

відповідають значенням коефіцієнта розпаду. Якщо враховувати іонізацію, то 

одержимо:  
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  (5.4.). ; 

Очевидно, ця величина є реальним і спостережуваним експериментально 

часом життя електронів та іонів, в якому враховані процеси іонізації і 

рекомбінації.  

Експериментально одержані значення величин коефіцієнтів розпаду 

неідеальної плазми [82,- 84] дуже малі і складають 10-12 - 10-16 см3с-1
. З рівняння 

(5.3) слідує, що значення коефіцієнта рекомбінації e,i
* дуже близьке до 

значення 


e

а

N

N
. Це значить, що зневажати процесом іонізації при розрахунку 

коефіцієнтів рекомбінації в НП імпульсних розрядів у воді не можна. 

Експериментальні значення залежності середнього часу життя електронів 

(іонів) у НП залежно від концентрації електронів приведені на Рис 5.1.  

При зміні концентрації електронів від 1015 до 1022 см-3 при температурах 

(7 – 64)103 К значення часів життя електронів, розраховані з ходу в часі 

концентрації електронів ІРВ практично не змінюються. Їхні значення лежать 
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поблизу 10-5 с і змінюються для різних розрядів від 510-6 с до 310-5 С. При 

цьому зменшення середнього часу життя зарядів стається на початковій стадії 

розрядів, де відбувається значний вклад енергії у плазмовий канал, і проходить 

іонізація атомів у плазмовому каналі. Причому в цих випадках іонізація значно 

перевищує рекомбінацію плазми (Рис. 5.1.).  

 

 

 

Рис. 5.1. Залежність середнього часу життя електронів (іонів) у щільній 

плазмі від концентрації електронів. 

 

На ньому приведений режим розряду, який ініційований вольфрамовим 

дротиком діаметром 20 мкм, з початковою напругою 37 кВ, при довжині 

розрядного проміжку 40 мм). При цьому значення концентрацій електронів 

найбільші і досягають величин 5,5·1020 см-3.  

Таким чином, при зміні концентрації електронів на сім порядків, середній 

час життя електронів у щільній неідеальній плазмі практично не змінюється. 

Результати розрахунків часів життя електронів для водневої плазми 

непрозорої в лініях серії Лаймана, згідно з роботою [100], приведені на Рис.5.2. 

З них видно, що в щільній водневій плазмі, непрозорій для ліній серії 

Лаймана, часи життя повинні зменшуватися від 10-5 с до 10-12 с при Т=32 000 К 

при зміні концентрації електронів у діапазоні 1017 – 1021 см-3. При температурі 
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16000 К теоретичне значення часів життя електронів зменшується майже на 

порядок при тих же значеннях концентрацій електронів. Треба, однак, 

відзначити що в роботі [100] вперше проведений розрахунок не тільки 

коефіцієнтів рекомбінації, але й коефіцієнтів іонізації водневої плазми, 

причому порівняно щільної (оптично товста воднева плазма в області лінії Lα)  

 

 

Рис.5.2. Залежність середнього часу життя електронів від концентрації 

електронів (розрахунок по Хіннову та ін. [123]). 

 

При збільшенні концентрації в роботі [123] рекомендується, при 

значеннях концентрацій вище 1018 см-3, значення коефіцієнта іонізації просто 

збільшувати пропорціонально збільшенню концентрації електронів. Вважається 

також, що основний механізм рекомбінації - потрійний: електрон – електрон - 

іон. Звичайно, при цьому не враховується ефект «нереалізації» рівнів, який 

проявляється експериментально при концентраціях електронів в щільній 

плазмі. При концентрації 3 1019 см-3 зі спектрів випромінювання (поглинання) 

повністю зникає лінія H [98]. При цьому, відповідно, зникають як іонізація з 

цього рівня і більш високих, так і рекомбінація на ці рівні. При розрахунках 
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статистичних сум атомів ці ефекти враховувались, тому враховувались тільки 

рівні водню, які спостерігались експериментально на спектрах. Відповідно, 

якщо зменшується ефективний переріз іона, у якого зникають всі верхні рівні, 

то швидкість рекомбінації зменшується, а час життя заряджених частинок 

суттєво збільшується. 

На Рис. 5.3. приведена залежність від часу визначених з 

експериментальних даних часів життя електронів, а також розрахованих по [4, 

127]. 

 

Рис. 5.3.  Залежність середнього часу життя електронів в щільній плазмі 

від часу. Розрахована за даними роботи [123 ]по значеннях коефіцієнтів 

іонізації та рекомбінації для різних концентрацій і температур водневої плазми.  

 

Невелике зменшення часів життя електронів на початковій фазі розряду 

(першому напівперіоді) також зв’язане з інтенсивним внеском енергії в 

плазмовий канал і впливом іонізації атомів при нагріві плазмового каналу. 

Значення експериментальних і розрахованих часів на початковій стадії розряду 

відрізняються на шість порядків. По мірі зниження температури і концентрації 

плазми ця різниця зменшується до трьох порядків. Тобто проходить поступове 

зближення експериментальних і теоретично розрахованих значень часів життя 

електронів. Слід відмітити, що експериментальні результати, одержані в роботі 
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[41] для концентрацій електронів менших 1017 см-3 також суттєво відрізняються 

від розрахункових.  

Тільки при концентраціях електронів менших 1016 см-3 спостерігається 

зменшення часів життя електронів зі зменшенням концентрацій електронів [41], 

як це і слідує з теоретичних розрахунків для трьохчастинкової рекомбінації 

(електрон – електрон – іон). Тобто при зштовхуванні двох електронів один з 

них віддає енергію другому, а сам попавши в поле іона може рекомбінувати на 

один з його існуючих рівнів. Можливо, це і є та границя по концентрації 

електронів, до якої працює механізм потрійної рекомбінації. Але таке 

твердження потребує окремих додаткових досліджень.  

На Рис.5.4. приведено результати розрахунку часів життя зробленого 

відповідно до роботи [101].  

 

Рис. 5.4. Залежність середнього часу життя електронів від ступеню 

неідеальності.  

 

З нього видно, що при використанні роботи [101] для розрахунків часів 

життя від ступеню неідеальності плазми () становлять (1 - 4)10-6 с при зміні 

концентрації електронів у діапазоні 1017 – 1020 см-3, що непогано узгоджується з 

 



 143

експериментальними даними. Однак, слід відмітити, що незначне розходження 

між експериментальними і теоретичними значеннями часів життя заряджених 

частинок спостерігається тільки при значеннях ступеню неідеальності 0,2 – 0,7. 

Одночасно спостерігається неоднозначність як теоретичних так і 

експериментальних часів життя заряджених частинок від ступеню 

неідеальності плазми. Це зв’язано з тим що одним і тим же значенням  

відповідають різні значення , що свідчить про неоднозначність залежності   

від . При великих значеннях ступеню неідеальності ( 1), значення часів 

життя теоретичних і експериментальних відрізняються на 3 порядки. Це також 

свідчить про недосконалість теоретичних розрахунків і недоречність спроб всі 

розрахунки прив’язувати до параметру ступеню неідеальності. Показник 

ступінь неідеальності неоднозначний: при різних співвідношеннях температури 

і концентрацій електронів можна одержувати одні й ті ж значення . В щільній 

плазмі більш суттєвий вплив на властивості атомів і іонів має концентрація 

зарядів у плазмі, а не температура. Це відноситься як до залежності величини 

коефіцієнту розпаду від концентрації електронів в щільній плазмі [84], так і до 

залежності величини «оптичної щілини» від концентрації зарядів в 

низькотемпературній щільній плазмі [124, 98]. 

На думку авторів, збільшення часу життя заряджених частинок на 

декілька порядків (до шести) у НП пов’язане з «нереалізацією рівнів» атомів і 

їхнім великим розширенням у сильних мікрополях щільної плазми [98,129], а 

також істотною іонізацією атомів, що утворюються знову, в умовах НП ІРВ. 

Одержані експериментальні дані дають можливість орієнтуватися теоретикам 

для розробки теоретичних моделей рекомбінаційних процесів і розрахунків 

часів життя заряджених частинок в густій плазмі. Ці дані досить важливі для 

розрахунків відключаючих пристроїв Не виключено, що одержані 

експериментально дуже великі значення часів життя заряджених частинок в 

густій плазмі дозволять хоч частково пояснити існування кулькової блискавки 

та інших довго існуючих об’єктів в атмосфері Землі.  
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5.2.Висновки до п’ятого розділу 

 

Експериментально оцінений середній час життя заряджених частинок в 

щільній низькотемпературній плазмі високовольтних імпульсних розрядів у 

воді при концентраціях електронів в плазмі 1017 – 1021 см-3 знаходиться в 

інтервалі часу від 510-6 с до 310-5 С. при зміні температури електронів від 

7 000 К до 45 000 К. При врахуванні даних роботи [41], одержаних при 

дослідженнях імпульсного розряду в водні, вказаний діапазон часів життя 

розширюється до температури 64 000 К і до концентрацій 1015 см-3. 

 Розраховані по формулах для потрійної рекомбінації часи життя від 

шести до трьох порядків менші, ніж одержані експериментально. Не описують 

також одержані експериментально часи життя електронів і теоретичні 

залежності часів життя, які враховують залежність часів життя від ступеню 

неідеальності плазми, хоча останні значно ближчі до експериментальних. 

Можна припустити, що досить значне збільшення часів життя 

заряджених частинок у щільній плазмі зв’язано з «нереалізацією» рівнів в 

спектрах атомів, які спостерігаються експериментально під впливом великих 

значень швидкозмінних електричних мікрополів в плазмі, які виникають в 

густій низькотемпературній плазмі, а також велике розширення рівнів ліній 

випромінювання. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Розподіли і величини інтенсивності випромінювання, що спостерігаються в 

щільній плазмі (при електронній щільності Ne ≥ 1019 см-3), не завжди 

відповідають температурі і концентрації щільної плазми. Різко 

зменшується інтенсивність суцільного спектру за рахунок зникнення 

вільно - зв'язаних переходів електронів в полях іонів, відсутності 

рекомбінації електронів на ці рівні. Цей ефект, спільно з ефектом впливу на 

спектр випромінювання з щільної плазми каналу відбивання від границі 

плазми на довжинах хвиль що відповідають плазмовим частотам, 

призводить до зникнення випромінювання з плазмового каналу в моменти 

часу відразу ж за пробоєм і в моменти часу з максимальним вкладом 

енергії в плазмовий канал.  

2. В щільній плазмі значно зменшується швидкість рекомбінації. Кореляція 

моментів збільшення швидкості рекомбінації з появою ліній 

випромінювання в спектрі свідчить, що різке зменшення швидкості 

рекомбінації зв'язане зі зникненням рівнів на які могли б рекомбінували 

вільні електрони. (внаслідок “нереалізації рівнів” в мікрополях плазми, які 

по величині близькі до внутрішньо атомних). 

3. При суттєвих домішках атомів металу збільшуться концентрація 

електронів в плазмі до 1022 см-3. Це дозволяє отримувати плазму з великим 

ступенем неідеальності Г~3. 

4. В щільній плазмі доцільно використовувати коефіцієнт розпаду замість 

коефіцієнту рекомбінації, який легко визначається експериментально по 

зміні швидкості розпаду. 

5. В щільній плазмі не виконується залежність коефіцієнта потрійної 

рекомбінації від температури (так званий «закон Т-9/2»).Коефіцієнт розпаду 

залежить тільки від концентрації і не залежить від температури плазми. 

Отримана емпірична формула для залежності коефіцієнтів розпаду від 

концентрації. 
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6. Жодна з існуючих теорій не дозволяють коректно описати рекомбінацію в 

щільній неідеальній плазмі.  

7. Встановлено, що коефіцієнт розпаду воднево-кисневої плазми не 

залежить від ступеня неідеальності плазми.  

8. Вперше показано, що значення коефіцієнтів розпаду найкраще з усіх 

використаних моделей описуються формулами для коефіцієнтів 

фоторекомбінації, але з врахуванням тільки тих рівнів, які спостерігаються 

експериментально. Кількість рівнів, які спостерігаються експериментально 

залежить від концентрації електронів у щільній плазмі. Отже коефіцієнти 

розпаду залежать від Ne 
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